
  گفتاردوم

   عرب توسط   تسخيرِعراقو سقوط تيسپون
او فرمان فرستاد که مهاجنا که اردو زده  وقاص در قادسيه عمر به پس از پيروزی سعد ابی

است مباند و از فرات نگذرد؛ و نوشته بود که در جای خودت مبان، خواهان بيشتر از اينها 
آن معنا بود که   اين به١.دخانۀ بزرگ قرار مدهمباش، از منطقه دور مشو و ميان من و مسلمين رو

 خواست که آنچه تا درون عراق لشکرکشی کند، بلکه می زمان در نظر نداشت که به عمر در اين
   .چيز ديگری قرار گرفته بود ولی انگار ارادۀ تاريخ بر.  را حفظ کند استدست آورده کنون به

 در کوفه گرد اشانه تلف با خانوادهھ دههاهزار جهادگر از قبايل خم۱۶در آغاز سال 
ولی هنوز خبش . فرات جنوبی حدّ فاصل ميان متصرفات اسالم و ايران بود. آمده بودند

 زيسنت و اسباب معيشت امکانات کافی برایبزرگی از قبايل در درون عربستان بودند که 
خزش � ه باشدبدون آنکه خود بدانند يا عمر در نظر داشت�نداشتند و هدف تاريخی آا 

آباديهای اطراف   بهیجات جهادگران لشکرگاه کوفه مهواره در دسته. درون عراق و ايران بود به
راه  بردند و از اين کوفه می زدند و اموال و دامهای روستائيان را تاراج کرده به شبيخون می
عراق درون  بسياری از روستاهای منطقه ختليه شدند و مردمشان به. کردند زندگی می

خوانيم که روستائيان  عمر رسيده است می در گزارشی که از قادسيه به). جال اَهلُها(کوچيدند 
يعنی حاضر نيستند که (اند وفادار مبانند  ما داده منطقه حاضر نيستند که به پيماائی که به

اند،  چيدهدرون عرق کو شان روستاها را رها کرده به ، و بسياری)مطالبات ما را برآورده کنند
آا پاسخ فرستاده که  و عمر به. اين مرغوبی از سکَنه ی شده است ئی که زمينهای به گونه به

جزيه مشا داده است؛ اگر آمادۀ پرداخنت  اند را اهللا به  رفته رها کردهزمينی که صاحبانشان هر
زيه بپردازند هرچه  برگردند، و اگر خنواهند که جاشانروستاه آا اجازه دهيد که به  بهباشند

آا . دتان تقسيم کنيددر ميان خورا مشا واگذار کرده است  ها و ممتلکات آا به اهللا از دارايی
 اما اين اجازه سبب ٢.جای ديگر بکوچند يه بپردازند يا روستاها را ختليه کنند و بهزيا بايد ج

ارت کنند حتی پيماائی  را غروستاهای هرچه بيشتری برای آنکه بتوانند انشده که جهادگر
آا فشار  گذارند و بهنشينِ منطقه داشتند را زير پا  یکه با برخی از کالنتران روستاهای آرام

باالتر ديديم که صلوبا تسليمِ سعد شد و پيمانی از .  که روستاها را برای عرا ختليه کنندآورند
دماهی پس از رخداد قادسيه ولی چن. سعد گرفت که منطقۀ قباد مورد تعرض واقع نشود

 چه کسانی و چرا ٣.آب افکنده شد اش در حنو اسرارآميزی کشته و الشه ری پسر صلوبا به بص
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رسد  نظر می به. از صلوبا نيز پس از اين خربی نيست. او را کشتند، در گزارشها نيامده است
عنوان اسير   نيز بهری که نامش جميل بود پسرِ بص. که او را پيش از پسرش کشته باشند

روستاهای منطقۀ  .زيد بينيم که در مدينه زيرِ نظر می مدينه برده شد، و در آينده او را می به
عرا هر پيمانی که . متلک عرا درآمده است بينيم که به زودی می حاکميت صلوبا نيز به

ناميده ) عدو اهللا( بود، زيرا با هرکه مسلمان نبود و دمشن اهللا دادند يک خدعۀ جنگی می
  .»احلَرب خدعة«: گفت شد در جنگ بودند و عقيدۀ آا می می

 کردند ت می جهادگران از آباديهای نواحی فرات غنيمانبوهی که اموال خربِشنيدن 
مهراه با افزايشِ مجعيت . بکوچندکوفه  بسياری از ديگرقبايل عربستان را تشويق کرد که به

وقاص،  سعد ابی. گرفت درون عراق شدت می مدينه برای اجازۀ محله به  بهلشکرگاه کوفه فشار
فرستاد، و نظرها و  روزه گزارش جزئيات امور را برای عمر می طور پيوسته و مهه طبقِ معمول، به

زمان که ما اکنون در  اين  گزارشهای مربوط بهبيشينۀ. کرد  کتبی عمر را دريافت میرهنمودهای
های سعد  برداری کسانی برای ما مانده است که از روی نوشته م از يادداشتخواني کتاا می

 ها  برای مردم قبيلهها يا در مسجدها اند تا در قبيله کرده برداری می سعد نسخه عمر و عمر به به
خواندند  های امروزی معموالً در مسجد می  روزنامهمانندکسانی که اين خربها را . خوانده شود

 صفت»های خودشان از رخدادها  ها ديده بسياری از قاص. خوان داشتند يعنی گزارش» قاص
و بسيار بودند نوجوانانی که . خواندند  میهارا يادداشت يا حفظ کرده بودند و در مسجد

کردند و خودشان قاص   میازبربرای خودشان يادداشت يا  را شنيدند ها می قاصآنچه از 
ه بسياری از جزئيات رخدادهای تاريخی را برای ما برجا ها بودند ک مهين قاص. شدند می

بينيم که کتاای تاريخی پر از جزئياتی است که شايد برای ما وجودشان  اند، و ما می اده
مثل فالنی چه گفت و فالنی چه پاسخ داد و فالنی چه کرد و فالنی (نظر برسد  انگيز به شگفت

گونه بود و شترش چه  ختی بر تن داشت و مششيرش چهگونه ر جا چه چه ديد يا فالنی در فالن
گونه که ما اکنون  مهان). مرد چه وصيتی کرد خورد، يا وقتی می گونه غذا می شکلی بود و چه

 قبايل های مجعی از اخبار رخدادها دربارۀ بسياری از جزئيات اطالع داريم، توسط رسانه به
شنيدند، و خرب داشتند  ها می ا را از زبان قاصروزگار اخبار رخداده  مردم مدينه در آنعرب و

هم يکی از   اين.کنند گذرد و چه کسانی چه می میکه مثالً در کوفه يا دمشق يا فسطاط مصر چه 
   . عرا استيیِ شگفتيهای زندگی قبيله

ده  کوفه افزولشکرگاهجهادگران  هزار تنِ ديگر به هرحال، در خالل چندماه چندده به
منطقه  قبيله به  را مهراه داشتند و قبيلهشان خانواده و بار و بنه عرابدانيم که وقتی . شدند
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کوفه سرازير شده بودند و   آنگاه متوجه خواهيم شد که چه مجعيت انبوهی به٤کوچيده بودند،
های منطقه از  هائی مواجه بودند، و درنتيجه مردمِ آبادی شان با چه سختی برای گذران زندگی

 و دامهای روستاها کشتزارها و باغها بهاندازيهای عربان  دست! کشيدند ها چه میدست اين
ئی که خبش زيادی از مردم جنوب عراق در سال  گونه سبب بروز قحطی در جنوب عراق شد به

زده در منطقه   هرقحطی مشای در اثر مردن مردمِ قحطیمانندھ از گرسنگی تلف شدند؛ و ۱۷
 از نظر عرا، مردم منطقه چونکه آمادۀ ٥.کام مرگ فرستاد ا نيز وبا بهوبا افتاد، و بسياری ر

   .شدن نبودند مورد خشم اهللا قرار گرفته بودند و بالی آمسانی بر سرشان آمده بود  مسلمان

   سقوط تيسپون
دادن رستم فلج شد، و  با از دست� بينی کرده بود گونه که رستم پيش مهان�تيسپون 

نيروی کافی برای دفاع از  يک شاه مطاع نبود که با اوامۀ ستيز اقتدارگرايان علت اد يزدگرد به
 از سپهداران نيرومند چندانیاکنون ديگر . برابر محالت عربان در اختيار داشته باشدعراق در

عنوان ارتش در اختيار داشت از سپهساالر  کردند و نيروئی که او به  محايت منیاوسنتی از 
بيان ديگر، ستيزِ قدرت  به.  شخصا سپهساالری را نيز در دست داشتشحمروم بود و خود

مقام فرماندهی کل ارتش يزدگرد  سپهداران کشور مانع از آن بود که هيچ سپهداری بتواند به
سپهساالر شده در ميان مشاری از سپهداران  زاد بی برسد، و ارتش يزدگرد پس از رستم فرخ

 جنگهای . فرماندهی کل بود راه ديگری برای دستيابی بهتقسيم شده بود که هرکدام سد
هم عمر از  حال هنوز با اين. پاشيد داخلی سراسر ايران را فراگرفته بود و کشور داشت از هم می

   .برد سر می عراق در دودلی به  محله بهفرمانهيبت ايران بيم داشت و در صدور 
مستقر بودند تا � روی انبار  فرات و روبهرانۀ شرقیِبر ک�سپاهيان يزدگرد در منطقۀ بابل 

مهران و هرمزان و خنويرگان و فيروزان که افسران . پايتخت را سد کنند راه رسيدن عربان به
 چندماه پس از رخداد قادسيه ٦.جا استقرار داشتنددر اينبازمانده از فاجعۀ قادسيه بودند 

سعد چندين . ر درون عراق محله کندسوی فرات د آباديهای آن فرمان عمر به سعد رسيد که به
سوی   اينها تصرف روستاهای آنگسيلِهدف . دستۀ بزرگ جهادگر را روانۀ درون عراق کرد

تسليم کشاندن روستائيانْ در کشتزارها و  اينکه جهادگران برای مرعوب کردن و به. فرات بود
تاها جمبور بودند که  مردم روس.افکندند در گزارشها تصريح شده است باغستاا آتش می

پس از شکست . آتش نکشند  تسليم عرب شوند خاطر آنکه عرا کشتزارها و باغهاشان را به به
گريختند  شان مردم مهين روستاها بودند از ارتش می قادسيه سربازان مسيحی عراق که بسياری
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 آن برای حفاظت عرای اياد و تغلب که تا پيش از .خدمت در سپاه يزدگرد نبودند و حاضر به
راه  جهادگران پيوسته بودند؛ زيرا مزايائی که از اين از حيره در سپاه يزدگرد بودند اکنون به

در درون ايران . داد آا می شد بسيار بيش از مامهُزدی بود که دولت يزدگرد به نصيبشان می
دهی زيرِ فرمانابل که پادگان ايرانی در ب. رفت نيز نفوذ يزدگرد از خوزستان و مهدان فراتر منی

 های پياپی ودر برابر يورشکه توانست  فيروزان بود چندان نيروئی در اختيار نداشت و منی
 مامردم بابل و آباديهای اطرافش نيز که عمو. های جهادگران پايداری منايد پيوستۀ دسته

ير بابل برای عرا رو تسخ نبطی و مسيحی بودند از فرمان ايرانيان بيرون شده بودند، و از اين
اوضاع . تصرف جهادگران درآمد فيروزان شکست يافت و بابل به. طلبيد چندان جهدی منی

کلی خمتل شده بود، عرا مهواره درحال پيشروی خزنده بودند، و با  نيمۀ جنوبی عراق به
تر هرمزان که خوزستانی اهل شوش. تيسپون نزديک شد  عرب بهخطردست آا  افتادن بابل به

خوزستان رفت؛ فيروزان که اوندی بود برای گردآوریِ نيرو  بود برای گردآوری نيرو به
ئی  هومان هرکدام در نقطه  رفت؛ شهريار و خنويرگان و فرخان و پی در منطقۀ مهداناوند به
چندان دور از غرب پايتخت مستقر شدند تا از نقاط خمتلفی محالت عربان را سد کنند و  نه

اندازۀ کافی   بهبوميان عراقیسبب نافرمانی  به ولی اينها ٧.پايتخت شوند يدنشان بهمانع رس
   .نيرو در اختيار نداشتند و از جلوگيری عربان عاجز بودند

پايتخت  و جهادگران به  در هم شکسته شدمستقر بر سرِ راه عربان گروههایمقاومتهای 
رسيدند دست  میکه هرآبادی و روستا  بهافکنی کنند  ای آنکه هراس بر عرا.نزديک شدند

کالنتران حملی ). ايقتلونَ قَتالً ذَريع(کردند  رمحانه کشتار می گشودند و مردم را بی میت غار
کردا که در روستاهای خمتلف عراق  زنيها و ختريبها و تاراجها و سبی از کشتارها و آتش

تسليم . ممکن در برابر سيل عرب حفظ کردهر وسيلۀ  شد آموخته بودند که بايد مردم را به می
. عربان و قبول باجگزاری ترين راه ممکن برای جنات جان مردم و حفظ روستا بود آبادی به

شد که مردم  شد که عرا اموال مردم را تصاحب کنند، و مانع از آن منی  مانع منیگرچهاين امر 
از ادام و جان مردم را ازتيغ و زن و کم آبادی را   شوند، دستتبديلبردۀ عرا  به نيمه

خبشيد که شايد در آينده اين  مردم می داد و کوره اميدی به شدن جنات می فرزندان را از سبی
رفتند، کالنترِ  سوی تيسپون پيش می  که وقتی جهادگران بهنوشتهبالذری . وضع تغيير کند

آا گفتند . نکنند و مردم را نکشندشهر مهرود بيرون آمده از عرا خواست که شهر را ختريب 
 ۀ نقرهرا با سک)  متر مربع۹۰۰حدود (به شرطی کسی را خنواهند کشت که او يک جريب زمين 

 دشت کره کالنترِ  ولیو افزوده که. و او ناچار پذيرفت. آا باج بدهد فرش کند و اين مبلغ را به
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عربی  به (بند نگينروستای کالنتر  .ند را کشتکه با عرا راستی نکرده بود) عربی دسکره به(
    ٨. تعهد سپرد که خراج و جزيه بپردازدتسليم شده نيز )بندجنين

ترين و زيباترين شهر  آبادترين و پررونق تيسپون. تيسپون نزديک شدند گونه به عرا اين
ئی بود   جمموعهتيسپون. رفتند مشار می  ثرومتندترين مردم جهان بهمردمشخاورميانه بود، و 

 و  در مرکز آا قرار داشتاردشير ويه و تيسپونش پيوسته که دو خب هم از هفت شهرک به
تقسيم هفتگانۀ پايتخت در عهد .  هزار تن را در خود جای داده بود۲۵۰مجعيتی بيش از 

ها  خانواده. زيست شهرکی يک جامعۀ خاصی می علت تقسيم مجعيتی بود؛ و در هر ساسانی به
در ) کاخ سپيد(اردشير مستقر بودند و کاخ شاهنشاه   در تيسپون و ويهمالطنتی عموو کاخهای س

ترتيب، دينی، صنعتی، جتارتی و  شهرکها نيز به. رانۀ دجله قرار داشتبر ک ور اَسپان حملۀ
نامهای شهرکهای .  بودخويشهای اجتماعی خمصوص  کارگری بود، و هرکدام دارای اليه

 بود، که در اولی صنايع ماخوزهو ديگری ) عربی روميه به( وميگانرپايتخت، يکی  متصل به
های ظريفی ازقبيل زرگری؛ و اين دومی از ديرباز و از  پيشرفته رواج داشت و در دومی حرفه

ی زرگری و کارها عهد هخامنشی سکونتگاه مجاعات يهودی بود، و بيشتر يهودان شهر به
پايتخت بودند که   از ديگر شهرکهای حومۀ بهآباد بالش و درزنيدان. صرافی اشتغال داشتند

اردشير و تيسپون و شهرکهای تابعه  ساکنان ويه. بودند ان عراقی ساکنانشان بوميبيشينۀ
و مانند  ها کاخکهای شهر خانه. رفتند مشار می مردم خاورميانه بهترين  و مرفهثرومتندترين 

های  زيبا که خانه) بولواردهای(شتهای خياباای وسيع سنگفرش و باغها و گلگ. جملل بود
  . وار خبشيده بود ها زيبايی افسانهک شهرازهرکدام  کرد به سفيدرنگ و متيز را از هم جدا می

 در سدۀ ان بود را پارتيعراق بوميان آنزمينش ازکه از توابعِ بابلِ باستانی و تيسپون 
بودند، و در مهسايگیِ شرقی شهرِ پيش از مسيح برای پايتخت غربی شاهنشاهی ايران ساخته 

ساخته شده �  بودکَلدهکه روزگاران درازی پايتخت امپراتوری شکومهند � بابل يی افسانه
اردشير بابکان وقتی شاهنشاهیِ ساسانی را تشکيل داد تيسپون را نوسازی کرده خبش . بود

) روزآباد کنونی در پارسفي (گورپايتخت اردشير بابکان در شهرِ . ناميد اردشير ويه را  غربی
 را پايتخت قرار داد که روزگاری استخرشاپور اول که جانشينِ اردشير بابکان شد شهرِ . بود

شاپورِ دوم در نيمۀ سدۀ چهارم مسيحی دستگاه دولت را از . پايتخت شاهنشاهی هخامنشی بود
 شاهنشاهی ساسانی ی اداربعد تيسپون پايتخت زمان به تيسپون انتقال داد، و از آن استخر به

مرزهای  خواسته که پايتخت به آنکه بپنداريم او می دانيم جز ما علت اين تصميم را منی. بود
ولی اين واقعيتهای . نزديکتر باشد� که مهواره صحنۀ جنگهای ايران و روم بود�غربیِ کشور 
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ز نه شنيده بودند کدام از اصحاب پبامرب و هيچ کدام از مردم حجا تاريخی را خليفه عمر و هيچ
اطالعات آا دربارۀ عراق و مردمِ عراق تا پيش از اين رخدادها آن بود که . دانستند و نه می

رود دجله و  را فقط مهين سرزمينِ واقع در ميان دو) ناميدند آنچه آا فارِس می(کشور ساسانی 
 است، یران کشور ناورپنداشتند؛ و در ادامۀ فتوحاتشان بود که متوجه شدند که اي فرات می

   .اند پنداشته هنگام می و هندوستان هم بسيار دورتر از جائی است که تا آن
غنايم   خفته بود اشتهای قبايل عرب را برای رسيدن بهتيسپون که در یثروای هنگفت

نی کرا  دست يابند چه نعمتهای بیيی افسانهشهرِ  دانستند که اگر بر اين  میآا. تيز کرده بود
تيسپون  سوی به  بهمرد بودندهزار صد حدود مهۀ جهادگران که رو  از اين. در انتظارشان است

زمان هنوز قبايل در کوفه و بصره اسکان دائم نيافته   و چونکه در اين٩؛افتاده بودندراه  به
 يک مجاعت چندصد هزاری لذا ١٠.لشکرکشی آمده بودند  بودند، با خانواده و بار و بنه به

 داد  که از جنف تا بغبشری  عظيمِسيلِ معلوم است که چنينخزيدند؛ و  سوی تيسپون می به
   (*).آوردند آباديهای سر راهشان وارد می  بهآسيبهائیکردند چه  طی میرا کنونی 

بالش . آباد بود  تيسپون که مورد محلۀ عرب قرار گرفت بالش خنستين شهرک پيوسته به
اند  آباد که نامش را شيرزاد نوشته کالنتر بالش. ت و ناچار تسليم شدچندان دفاعی نداش آباد

 شايد ١١برد؛ از شهر بيرون آمده خود را تسليمِ سعد کرد، و سعد او را نگاه داشته مهراه خويش 
  . آباد را منتفی کند برای آنکه احتمال شورش بالش

اسارت   را بهروستايی هزارصد  دو حدتيسپون  در راه رسيدن بهانجهادگراند که  نوشته
اينها روستائيانی . گرفتند؛ و هر اسيری حتويل يک جهادگر شد تا نزد خودش دربند بدارد

اسارت  یِ ديرينه بهي مِ قبيلهبودند که بدون مقاومت تسليم شده بودند؛ و عرا آا را طبق رسو
 اينها کشاورزان  گفت کهنزد سعد رفته بهشيرزاد . گرفتند تا اگر عمر اجازه داد بکُشند

عمر نوشت که  سعد به.  برگردند و برايتان کار کننداشانآباديه کن تا به شان ا؛ رهاند چاره بی
رو نشده و درگيریِ درخورِ ذکری صورت  اردشير با چندان مقاومتی روبه در راه قادسيه تا ويه

کند، و منتظر  ی و نزد خودش نگهداری م است را اسير کردهروستايیهزار صد نگرفته، و او 
هرکه با مشا جنگی ندارد و تسليم «او نوشت که  عمر به.  برسدرهنموداو  است که دربارۀ آا به

                                                 
 بيشينۀروز  افتادند در خالل دو میو جو آمد، وقتی انبوهی ملخ بر کشتزار گندم  قديمها که ملخ می (*)

ماندند جز زمينِ خشک باقی  چهار روز می کردند، و اگر سه  اره میهاشانا با پاهای گندم ر ساقه
رفتند  کردند، و وقتی می های درختان نيز مهين می شاخهافتادند با   میباغ اگر بر .گذاشتند منی

 . آنچه که در پشت سرشان رها کرده بودند زمين خشک و قحطسالی بود
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او دست يافتی هرچه خواهی با او  حال خود واگذار، ولی هرکه از تو گريخت و بر شود را به می
 ثبت کرد و به  رااشانسعد برای آنکه اينها را در آينده شناسايی تواند کرد، نامه. »بکن

   ١٢.ه شدند بازفرستاداشانروستاه شيرزاد حتويل داد و به
زمان  يزدگرد که تا اين. را حماصره کردند رسيده آن) تيسپون غربی(اردشير  ويه عرا به

مقاديری  برای جنات پايتخت اجنام دهد  کارآمداردشير بود بدون آنکه بتواند اقدامی در ويه
سوی دجله منتقل   را برداشته به تيسپون شرقی در آنو کلفتهايشنوکر جواهرات سلطنتی و 

 اينکه فرارِ شاه چه واکنشِ نوميدکننده ١٣).واقع بدون مقاومتی از برابرِ عرا گريخت در(شد 
ست نيازی سوزی در سپاهيان مدافع شهر داشته ا برنده و تصميم شکننده و روحيه و چه تأثيرِ دل
؛ سقوط پايتخت را تسريع کرد� عمالً�ا فرار از مرکز سلطنت ساسانی ب يزدگرد. به بيان ندارد

هائی از  بار در دسته مدافعان شهر ماهها در برابر عربان پايداری کردند، و چندينحال،  با اين
در يکی از نربدها زهره ابن حويه سعدی . اردشير بيرون آمده جانانه با عرا مقابله کردند ويه

 ١٤.شدنام شهروراز که از مردم استخر بود نيز در يکی از نربدها کشته   بهزمخی شد، و افسری
  و بالذری بنابر١٥ ماه در حماصره داشتند،سهاردشير را عرا   که ويهنوشتهگزارشی  طربی بنابر

   ١٦.ماه در حماصره بود  ۹اردشير   که ويهنوشتهگزارشِ ديگری 
 چندهزاریِ جهادگران برای گردآوریِ جات  مهواره دستهاردشير در زمان حماصرۀ ويه

شدند و با مقادير   گسيل می در جنوب و غرب عراقآباديهای دور و نزديک خواربار و دام به
گشتند تا مورد تغذيۀ   برمی که از روستاها غارت کرده بودند و گاو و گوسفندخواربارانبوهی 

 و غربی تيسپون با قحطی  درنتيجه، مناطق روستايیِ اطراف جنوبی.جهادگران قرار گيرد
پايتخت  ضمنِ آن با شهرکهای پيوسته به  گروههای اعزامی سعد در.سخت مواجه شد

داد شدگان ام حماصره  مذاکراتی اجنام دادند و از کالنتران شهرکها تعهد گرفتند که به
اشند، شهرها خبواهد که از شهر برود جهادگران با او کاری نداشته بنرسانند، و هرکه از مردم 

   ١٧.در شهر مباند بايد تعهد باجگزاری بدهد و برای مسلمين خربچينی کندکه و هرکه خبواهد 
نزد سعد آمد و پيشنهاد داد که ايران  اردشير هيأت اعزامی يزدگرد به درحينِ حماصرۀ ويه

عربان واگذارد و عربان دست از حماصرۀ تيسپون  را به پوشی کرده آن از جنوب عراق چشم
ولی . شند و ميان ايران و عرا صلحی برقرار شود و دجله مرز ميان ايرانيان و مسلمين باشدبک

ايم تا عسل  ما آمده«: گفتندديدند پيشنهاد شاه را رد کرده  عربان که سقوط شهر را نزديک می
خبشِ تيسپون توسط نيروهای مستقر در  پلهای پيوند دو. »آفريدون و ترنج کوتی خبوريم

چون حماصره . رسيد اردشير منی ون شرقی منهدم شده بود، و هيچ امدادی برای مردم ويهتيسپ
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های شهر را  شان سگان و گربه به درازا کشيد خواربار شهر متام شد و مردمِ شهر از زور گرسنگی
بر مجعی، جان   دستهسراجنام در شبی از شبها جهادگرانْ. خوردند؛ و بسياری از شهر گريختند

درون شهر سرازير شدند؛ ولی در شهر با هيچ مقاومتی  ديوارهای شهر شده به ار برف، سوک
 پيش از اين از شهر گريخته سپاهيان مدافعِ شهردهد که   و اين نشان می١٨؛نگشتندمواجه 

روان افتاد که در  کاخِ سفيد خسرو اَنوشە اند که جهادگران وقتی چشمشان به نوشته. بودند
اين مهان «: گفتنددرخشيد از شوق تکبير برآوردند و  ون گوهری میسوی دجله مهچ آن

   ١٩.گفتند مجعی تکبير می آا تا هوا روشن شد دسته. »ما داده است ئی است که اهللا به وعده
ها از  دست داده نشده است، ولی نشانه افکنی و ختريب به گزارشها خربی از آتش در

کنند؛ زيرا در هفتۀ بعدی   کليۀ اموال شهر حکايت میکشتارِ مجعیِ شهروندان عادی و تاراج
، اثری جاگير شدند مانده خالیهای   که در خانهانهای جهادگر وادهجز خان شهر زيبا به در اين

 که در تاريکیِ عربانمجعی   مردمِ شهر با شنيدن فريادهای دستهبيشينۀ. از مردم شهر نيست
افکندند، از شهر گريخته بودند، و آنچه ماندند  لرزه می دادند و زمين را به شب اهللا اکرب سر می

   .نيز مردانشان را عرا کشتند و زنان و دخترانشان را سبی کردند
 را برداشته نوکر و کلفتهايشاردشير را شنيد جواهرات و   مهينکه خربِ سقوط ويهيزدگرد

 امور کشور چنان از هم  شيرازۀ٢٠.گريخت)  کنونیفرسنگی شرقِ قصر شيرينِ پنج (شادفيروزبه 
کرد و نيروئی که پيشتر داشت را نيز  پاشيده بود که شاه هيچ کمکی از درون ايران دريافت منی

 رفته بودند در جريان اوندخوزستان و  افسرانی که برای گردآوری نيرو به. از دست داده بود
ز سنتی و حمل حاکميت  که مراکق برنگشتند، بلکه در مهان شهرهاعرا اردشير به هويحماصرۀ 
تصميمی ايجاد کرده  اينها بی اردشير در فرارِ يزدگرد از ويه. شان بود ماندگار شدند خاندانی

کوشيد که برای عبور از دجله و اردشير بودند، و سعد  اند که عرا دو ماه در ويه نوشته. بود
رای عبور دهها هزار ب، ولی آورد تا پل شناور ببندددست  به محله به تيسپون شرقی قايق

 سواره و شناکنان از دجله عبور فرمود تاجهادگران   بهاو. پذير نشد جهادگر چنين امری امکان
 را اشانزودی نيروه کنند؛ و تأکيد کرد که اگر ما اکنون اين تصميم را اجرا نکنيم ايرانيان به

 ما بايد به اهللا توکل .عقب خواهند راند سوی ما خواهند شتافت و ما را به گردآوری کرده به
آا  آبِ دجله را که قابل عبور بود به  نقطۀ کمی اسيرشدهها نبطی. کنيم و از اين آب بگذريم

درگيريهای جهادگران با . تاريکیِ شب، سوار بر اسپ از دجله گذشتند آا در. نشان دادند
 داده شده که مدافعات تيسپون شرقی چندان قابل ذکر نيست، و از يک درگيری کوچکی خرب

شود که اين درگيری نيز با مردم شهر بوده نه با سپاهيان  دوامی نداشته است، و معلوم می
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ئی برای  اند و چندان عالقه يزدگرد؛ زيرا سپاهيان يزدگرد با گريخنتِ او دلشکسته شده بوده
 از فرزندان  يکیزباناز . ماندن و جان دادن در دفاع از پايتخت او در آا منانده بوده است

اند که مردمِ   نوشتهبردگی عربان افتاده بوده  که در آن زمان بهبازماندگان تيسپون شرقی
مجعی از آب  عرا افتاد که با آن هيأت و شکل و مشايلشان دسته تيسپون مهينکه چشمشان به

 طربی اين عبارت را(» ديوان آمدند، ديوان آمدند«جهيدند، فرياد برآوردند که  بيرون می
مردم خوانيم که  در مهين گزارش می. گريز ادند ؛ و از برابرِ آا پا به)پارسی نوشته است به

که با اموالشان از   از کشتار کسانی. » نيستند، ديوزادندزاد مردماينها «: گفتند هم می  بهتيسپون
 کی از مردم يکخوانيم که ي و در گزارشی می. اند دست داده  بهخربهائیاند  گريخته شهر می

سرمان ريختند و  گفته که زنبورها بر هاش بچهدادن زن و  حين فراری نقطۀ دورافتاده از شهر در
 کاخ سپيدآخرين مقاومتی که مدافعان ارگ سلطنتی موسوم به . مان تاراندندها ما را از خانه

عين يقين را مدافاز خود نشان دادند نيز چندان نپائيد؛ زي) که عرا القصر االَبيض گفتند(
اند که سلمان فارسی  نوشته. شان خنواهد داشت  فرجامی جز نابودیداشتند که ادامۀ مقاومت

آا گفت که اگر مسلمان   سلمان به(*).تسليم کند را سعد فرستاد تا مدافعان کاخ را وادار به
سلمان .  نداريمدينِ مشاآا پاسخ دادند که نيازی به . شويد ما با مشا کاری خنواهيم داشت

ما جزيه  ما را پذيرا شويد و به خواهيد که مسلمان شويد بايد باجگزاری به اگر منی«: گفت
ئی جز جنگيدن نداريد، و جنگ نيز جز نابودیِ مشا درپی خنواهد  بدهيد وگرنه چاره

آا وقتی ديدند که تاب مقاومت ندارند پذيرفتند که با دست خالی از کاخ بيرون . »داشت
 ٢١.کاخ شاهنشاهان جهان قدم اد وقاص به پس از آن، سعد ابی. وند و کاخ را تسليم کنندبر

کَم ترکوا من جنات : اند که سعد وقتی چشمش به شکوه کاخ افتاد اين آيۀ قرآن را خواند نوشته
هينکانوا فيها فاک ةعمقامٍ کريمٍ، و نروعٍ و مو ز ،يونع و .و أور كاثناها قوکَذٰلرينمسورۀ  [ آخ

ساران را پشت سرشان رها کردند و   چه بسيار باغستان و چشمه يعنی؛]�۲۸ ۲۵ آيات: دخان
سان ما اينها را  اين به! زن بودند در آن غوطهی که کشتزارها و جايگاههای ارمجند را ونعمتهائ

   .ارث داديم مردمی ديگر به به
گير متدنیِ   تالش پیسدههای مادی دوازده دآور دست گفتارثی که سعد از آن سخن 

های تيسپون  آثار هنری و زيورآالت در گنجينه شکلِ جمموعۀ عظيمی از مردمِ ايران بود که به
از پس روان يعنی مهان کاخ سپيد بود که  گردآوری شده بود و بيشترين مقدار آن در کاخ اَنوشە

مانندی که ساختۀ دستهائی هنرآفرين و  چنين جمموعۀ بی.  ناميده شدايوان مدائنآن 
                                                 

 .  توضيح خمتصری خواهم داد اين گفتاردر پايان ،دربارۀ سلمان فارسی (*)
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دست مردمی افتاد که ارزش هنرها و  گردآوردۀ هنرپروران و هنردوستان بزرگ ايران بود به
داشت طال و نقره و دختران و زنان  می  شانانستند، و تنها چيزی که دخلوشد صنايع را منی

آنچه . دانست  معنويات هيچ منیعرب از متدن و هنر و عرفان و. تن و شير و گوشت شتر بود نرم
 زن برخورداری ازعرب جز . کرد هوس مادی و لذای حمسوس بود ذهن او را حتريک می

مهين   به.نداشت جگرنواز هيچ آرزوئی در سر ۀزيبا و دستيابی به خوراک خومشزه و نوشاب
 برای عرب آيات قرآن دليل هم بود که برترين سعادت آرمانی و ترين فرجام اخروی که در

سالِ نارپستان  و سن چشمِ کم  شده بود برخورداری از دوشيزگان زيباروی سفيدپوست سياهبيان
 و شراای آور و گوشت پرندگان، های لذت مشار بسيار، و ميوه زير به بکرِ مطيعِ سربه مهيشه

ر جوی کناباغهای دلگشا در های رنگارنگ در  و لطيف، و خيمهرو و پسربچگان زيباشتی،
اين   در دستيابی بهعرب هدف زندگی آرمانی را ٢٢.گسترِ کُنار بود آب و زير درختان سايه

 و برای آا ارزشی شناخت آوردهای متدنی و فرهنگی را منی دستديد، و  چيزها خالصه می
خانوادۀ روستايی در  اطالعیِ اينها از برخی مواد معمولی که در هر دربارۀ بی. دانست منی

های  رات کيسه که در آباديهای کنارۀ فياد به يکی از جهادگران بعدهاشد،  افت میعراق ي
يک . يم متوجه بدمزگیِ غذا شديم و وقتی در غذا ريختيم و منک پنداشتيمدست آورد کافور به

 من بدهيد ين منکهای بدمزه را بهمنک اين سرزمين بدمزه است؛ ا«: گفتمسيحی اهل منطقه 
ا مبادله  های کافور را با يک پيراهن کم کيسه. »دهم مشا می عوض آن بهمن يک پيراهنی در 

را  مان آن پيراهن را گرفتيم و يکی«مردی که اين داستان را بازگويی کرده گفته که . کردند
گردانديم و پيراهنش را  را پوشيده بود می آمد و مردی را که آن پوشيد و از آن خومشان می

 البته دو درم ٢٣.» بعدها فهميديم که بيش از دو درم ارزش نداشته است.داديم مهه نشان می به
شد که در مدينه با دو درم يک بزِ  نيز در آن زمان برای عرا پول بسياری بوده و تا آن زمان می

دست   که در مدائن کافور زيادی بهآورد ياد می يکی ديگر از جهادگران بعدها به .شيرده خريد
اش تلخ است و غذائی که با   ک پنداشته در غذا ريختند و بعد فهميدند که مزهرا من آوردند و آن

 سکه و انْخوانيم که بسياری از جهادگر  می در گزارشهانيز، ٢٤.اند خوردنی نيست آن پخته
زد که  غنايم تيسپون دست يافت بانگ می شناختند، و يکی از آا وقتی به مشش طال را منی

من  های سفيد به جايش صفحه گيرد که به رنگ را از من می رخهای س کسی اين صفحه چه«
پنداشت که اين  کرد که مشش طال را با نقره عوض کند، زيرا می  يعنی او پيشنهاد می٢٥»بدهد؟

چنين بودند بسياری از آن دهها هزار .  کردصرفشود  را منی» رنگ های سرخ صفحه«
دانستند ای طال بيش از ای  حتی منیجهادگری که پايتخت ايران را گشودند؛ مردمی که 
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گونه که  ؛ و مهاننقره ديده بودند نه طالهای  نقره است؛ و بسياری از آا در عمرشان نه سکه
 بار در عمرشان در عراق ديدند، سکه و مشش را برای خنستين کافور و کلوچه را برای خنستين

   .رنگش باشد خپنداشتند که سفيدرنگش تر از سر ديدند و می بار می
پياده در سوار بودند، و  شان اسپ مهه جهادگرانْخوانيم که   می تيسپونسقوطگزارش در 

 تيسپون با تصرف مراکز نظامی گشودندهد که عرا پيش از  اين گزارش نشان می ٢٦.بودآا ن
گان  در رابطه با تسخير پاد.غنيمت گرفته بودند ايران در عراق دهها هزار اسپ و خرسپ به

آا  ابزار و مال در لشکرگاه ايرانيان بود را اهللا به هرچه سواری و جنگخوانيم که  بابل می
 که ضمن حماصرۀ تيسپون از آن سخن اَراده و منگنيک آالت شهرگيری ازقبيل ٢٧.کردمنتقل 

کردن  نيز خربِ غنيمت وسيلۀ آا ديوارهای شهر را فروريزند کوشيدند به که عرا میاست رفته 
خوانيم،   شرح جزئيات را در جائی منی٢٨.مهمات جنگیِ ايرانيان در مراکز نظامی عراق است

حدی در نظر گزارشگران عرب  غنايم تيسپون بهاموال انبوه زيرا غنيمت کردن اينها در قبال 
تمرکز  می تيسپوناند؛ و بيشتر بر روی غنايم و سبايا جزئيات آن نپرداخته امهيت بوده که به بی

يکی   دربارۀ يکی که هنوز دستشان خالی بود؛ در حالی که تا پيش از رخداد قادسيهاند شده
شده در نقاط دورافتادۀ جنوب عراق با آب و تاب سخن رفته است، که  روستاهای گشوده

عنوان منونه سخنی گفتيم که اموالی که در آن  ازمجلۀ آا پيش از اين از روستای اَمغيشيا به
:  اندازه باامهيت تلقی شد، و ابوبکر وقتی خربش را شنيد گفت دست عرا افتاد چه  بهروستا

  . تواند که پسری مهچون خالد بزايد هر مادری منی
ها را برای خودشان تصرف  موجود در خانهو اشيای  خواربار مهۀ گرچه جهادگرانْ

سوزن و نخ و مرغ و خروس نيز   ديگچه و گليم وکردند که از تاراج چنانها را   خانهکردند، و
دست آا افتاد چندان بود که ثروای   سلطنتی بهکاخهای ولی ثروائی که در ٢٩گذشتند،ن

های شهروندان  رديف کردن غنايمی که در خانه های شهر در برابرش قابل ذکر نبوده تا به خانه
های   از داستان تاراج خانههرجا هم که. دهنداند بپردازند و گزارش  کرده بودهعادی گردآوری 

 که بعدها مناسبت موضوعی بوده يا به آمد شنيدنی پيشمردم سخنی رفته است سخن از يک 
دانيم  ؛ و از مهين گزارشها است که ما میاند و وارد کتاا شده است زگفتهدر مجعِ خودشان با

  ٣٠.بردند  کرده میها تاراج از خانهدانی  با ناندانی را نيز  که آا حتی نان خشک نان
اند که  دست جهادگران افتاد سخنها بسيار گفته دربارۀ اموالی که در پايتخت ساسانی به

از خزانۀ : دهد حد و حساب بودن غنايم می وارد کتاای تاريخ شده است، و مهه خرب از بی
 که  جواهرات گرانبهانشدنی حساب سکه و مشش طال و نقره و مقادير صدها خروارسلطنتی و 
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 های پيکرهدانست و مششيرها و سپرهای تزيينیِ زرين و جواهرنشان، از  کسی ايشان را منی
کاخها، از رختهای ديبای زردوزی که کسی ن گوهرنشان در کاخ سلطنتی و ديگرزري

  . نشان  و نگينسيمين و زرين ظروف، از بگذاردآا   برتوانست ائی منی
شد اشيای افتخارآور بود  خانۀ تيسپون نگهداری می ازمجله آثار ارمجندی که در گنج

های هنری ارمجندی که از  ؛ نيز حتفهند از روميان گرفته بود در جنگهاکه پارتيان و ساسانيان
دربارهای ايران اهداء شده بود؛ نيز   در مناسبتها به و کاشغرشاهان روم و هند و چينجانبِ 

ل شخصی شاهان ساسانی از زمان اردشير بابکان تا مششيرها و تاجها و قباها و سالحها و وسائ
اش در تاريخ ساخته نشده بود و در   زمان خسرو پرويز، و اورنگ سلطنتی خسرو پرويز که منونه

اين خبشِ . ائی بر رويش بگذاردکه توانست  زمان خود شهرت جهانی داشت و بشريت منی
 زرينِ گوهرنشان از پيکرۀ اينها، صدها عالوه بر. خانه در واقع موزۀ آثارِ تاريخی بود گنج

 سيمين و زرينِ جواهرنشان از انواع جانوران و پرندگان پيکرۀشاهان و شاهزادگان، و هزاران 
 زينتی های پيکرهاز .  افتادجهادگراندست  خانه بود به  يک گنجارزش بهتنهايی  که هرکدام به

ش از ياقوت اناب با زين نقره که چشم نزرِ اسپ از پيکرۀگرانبها که از آا سخن رفته است، 
سوار از نقره و   مرد اسپپيکرۀبود و زين و يراقش را گوهرهای گرانبها آرايش داده بود؛ 

 زرِ از نقره با شليل و مهاری از شده ی ساختهک شترپيکرۀشده با انواع نگينهای گرانبها؛  تزيين
گوهرهای   ناب و مزين بهزرِ مردی از يکرۀپياقوت و انواع گوهرها که نگينهای  ناب و مزين به

 موارد ديگری از ٣٢.اندازۀ يک آهو بود  بهکاند که اين شتر  نوشته٣١.گرانبها سوارش بود
مهين اندازه   است، و من بهآمده افتاد نيز در گزارشها جهادگراندست  غنايمِ ارمجند که به

گفتند که ارزش يک  ی بردند میهای هنر عربان بعدها که پی به ارزش ساخته. کنم بسنده می
مدينه فرستاده شد چندان بود که اگر  بهبرای خليفه مس  خدر اموالِ سهمِ کوچکی که پيکرۀ

   ٣٣.کرد شان را ثرومتند می شد مهه بکر تقسيم می رفت و در قبايل بنی فروش می به
هرات  و جوازر و سيمهرچه از . غول گردآوری غنايمِ تيسپون بودندعرا چندروز مش

 از .بر روی ديگر غنايمِ زرين و سيمين ريختندساخته شده بود را با ترب و تيشه شکستند و 
پس  های زرينه و سيمينه و زيورآالت که گردآوری کرده بودند، جمموع مشش و سکه و ساخته

 انیمدينه بفرستند، بقيه در ميان جهادگر  بهخليفهاز آنکه خمس غنايم را جدا کردند تا برای 
دوازده  شده در گردآوریِ غنايم شرکت کرده بودند تقسيم شد، و به هرکدامشان شهره وارد ک

اگر اين گزارش که خود عرا بازگفته  ٣٤. بودندمرد، و گويا شصت هزار هزار درم رسيد
های زرين و سيمين که عرا  اند و طربی آورده است درست باشد سکه و مشش و ساخته بوده
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های خرد شده  تقسيم نقدينه و زرينه.  ميليون درم بود۹۰۰ی کردند حدود در تيسپون گردآور
را ) طال(ريختند و زر  را جدا روی هم می) نقره(يعنی سيم . گرفت توسط وزن کردن اجنام می به

مشار سهمهائی که قرار بود  کردند تا اشان تعيين شود، آنگاه به سپس مهه را وزن می. جدا
آنچه کاال بود را نيز ختمينی . دادند کردند و حتويل افراد می ت وزن میدق تقسيم شود باز به

  . کردند سهم کرده به قرعه تقسيم می  مشارِ افراد سهم کردند، به گذاری می قيمت
دست آورده بودند  بهمهه چيزهائی که  دانستند که با آن منیوقتی تيسپون را گرفتند آنان 

يکی از . تی چنان شکومهند بود که در جهان مهتا نداشت برخی از اموال کاخِ سلطن!چه کنند
 (*). بوددرفش کاوياندست جهادگران افتاد  خانۀ تيسپون به افتخارات تاريخ ايران که در گنج

زمانی بر  دست شده بود و در هر روز دست به  از زمان اردشير بابکان تا آنيی افسانهاين درفشِ 
 برآن آويخته بود و در جنگهائی  و جواهرصدها گونه زيورآرايش آن افزوده شده بود و  زيور و

. ارمغان آورده بود که ايرانيان با روميان داشتند پرچم ايران بود و برای ايرانيان پيروزی به
گفتند که مهان است که کاوه برافراشت  دادند و می کاوۀ اساطير نسبت می درفش را ايرانيان به

جنگيدند و پيروز شدند و کشورشان را از دست ) ضحاک (و ايرانيان در زير آن با اژدهاک
 که درفش کاويان آوردند ياد می بعدها به. بيگانه جنات دادند و فريدون را به شاهی نشاندند

بر روی ديگر نيز  درفش را ٣٥. داشتدرازا گز و شش نا گزاز پوست پلنگ بود، و چهار 
 که درفش نوشتهمسعودی . ن تقسيم شدندقيد قرعه در ميان جهادگرا غنايم افکندند که به

کاويان از پوست پلنگ درست شده بود و با نگينهای ياقوت و مرواريد و ديگر جواهرات 
 در تقسيم غنيمتها مردی که داشت؛ ولی ارزشميليون و دويست هزار درم  آراسته بود، و دو

اند و در قرعه  بودهگذاری کرده  شايد وقتی قيمت ٣٦.هزار درم فروختسی را به  سهمش شد آن
  . اند سهم او شده است ايش را بسيار کمتر از اين تعيين کرده بوده

 ۶۰مساحتش  اند  که نوشته بودارستان فرش روان غنايم ارمجند کاخ انوشەيکی از 
ايوان (يد اين فرش که در تاالر مهمانيهای کاخ سپ. )مربع متر ۹۰۰حدود ( ذرع بود ۶۰ذرع در 

 آوردند، تار و پودش ابريشم خالص بود، ياد می گونه که بعدها به ه، آن شده بودافکنده) مدائن
يهايش يبود که ار را با مهۀ زيبا نگارهائی  نخچ وانواع جواهرات ارمجند و دارای مزين به

تار . ه استگرفت  در بزمهای زمستانۀ خسرو پرويز مورد استفاده قرار میاين. کشيد تصوير می به

                                                 
 که در فتح مدائن گويندمسعودی نوشته که گويند درفش کاويان در جنگ قادسيه گرفته شد؛ و  (*)

تواند درست باشد،  هرسه گزارش می] ۹۲التنبيه واإلشراف، . [ که در جنگ اوند بودگويندبود؛ و 
  .اند برده را در جنگها می شده و مشابه آن یيعنی درفش تاريخی در خزينۀ سلطنتی نگهداری م
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ردش تصاوير آدمهائی کشيده رداگش ارستان از ابريشم و خنهای زرين بود، بر گو پود فر
شده بود که صف اندر صف نشسته بودند و در برابرشان جويهائی روان بود که با خنهای 

ها   شده بود، و تصاوير درختان و بوتهمنقوش بافته شده و با انواع جواهرات زرين و ينابريشم
 از تارهای ابريشمين و زرين و برگ و بارشان از زمرد و ياقوت اشانه  و تنهها و گلهائی که شاخه

ئی  سو بر روی فرش روئيده بودند و منظره و مرجان و انواع نگينهای ريزِ گرانبها بود از مهه
گويد که آن را برای  گزارشی که اين فرش را توصيف کرده است می. داد گشا به بيننده می دل

احين از سطح زمين برچيده شده بود يه کرده بودند و روی آن به بزم موسم زمستان که ري
نشستند، و چنان بود که در باغی نشسته باشند که زمينش طال، زيب و زيورش نگين،  می

 ارستان عالوه برآنکه يک ٣٧.های زرين بود هايش گوهر و برگهايش حرير و صفحه ميوه
 کاخ تيسپون که در يکی از شکوههدی است بر انگيز از هنر ايرانی بود، شا منونۀ شگفت

ه بود که هرکدامشان دست عربانی افتاد  کاخی بهچنينو . شد سالنهايش اين فرش افکنده می
 و مهۀ زندگيش در اين يک چادرِ  از يک چادر موئين فرسوده نداشت بيشدر مهۀ عمرش

کرد و   شتر جتاوز منیشد و جمموعۀ دارايی هرکدامشان از چندتا فرش و اثاث خالصه می بی
وقاص  اند که سعد ابی نوشته. پشت يک شتر جاداد برکه شد   هرکدامشان را میچادرِمهۀ اثاث 

دستهای مشا را اهللا از «: گفتچون چشمش به فرش ارستان افتاد سران قبايل را گرد آورد و 
 را  چنين چيزیخريدن کسی هم توان توان تقسيم کرد، ين گليم را منیغنيمتها پر کرده است، ا

را برای  ما از سهم خودمان در اين گليم بگذريم و آنشايسته است که  نظر من، به (*).ندارد
اميراملؤمنين بفرستيم و دلِ اميراملؤمنين را با آن خوش کنيم تا هرگونه که صالح بداند دربارۀ 

مهراه   روی گاری اده بهمسلمين پيشنهادش را پذيرفتند، و ارستان را بر. »آن تصميم بگيرد
  بسيار بزرگ و عجيب و غريب»گليم «اينعمر که با ديدن . ندمدينه فرستاد خمس غنيمتها به

عنوان دارايی مدينه و نشانۀ عظمت فتوحات اسالم  در شگفت مانده بود برآن شد که آن را به

                                                 
 داشتند که کارشان خريدن غنايم و سبايا از حضور در لشکرکشيها )خرهائی مال (مهواره بازرگانانی (*)

مراکز متدنی چون درون ايران و هندوستان و اناتولی  اينها کاالهای خريده شده را به. جهادگران بود
اينکه .  هم عرب بودند هم ايرانی و هم از قوميتهای ديگرانرگاناين باز. فروختند محل کرده می

رسد؛ زيرا آا تا  نظر می اند خردپذير به يهودان عراق فعالترين بازرگانان خريدار تاراجها بوده
شگفت است که . زمان در شهرهای مهمِ عراق مراکز بزرگ بازرگانی و صرافی و زرگری داشتند اين

عر آيا . نشين بوده هيچ سخنی نرفته است ا دربارۀ شهر ماخوزه که يهودیدر گزارش فتوحات
ئی که انی برای فرماندهانشان   يا با اموال سخاومتندانهاند يهودان با مسلمين مهکاری داشته

 . رسد نظر می  اين دومی خردپذير به؟اند اند شهرشان را از دستربد حمفوظ داشته فرستاده
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االی پرارزشی را نگاه دارد؛ ليکن علی با نگاه داشنت آن خمالفت منود و گفت که چنين ک
 پيامرب از آن يارانکسانی برسد که حقشان نيست؛ بلکه بايد  نبايد نگاه داشت تا در آينده به

 عمر فرمان بهارستان را . دپاره و تقسيم کن را پاره آنعمر مشورت داد که  او به. مند شوند ره
هزار سکه بيست را به   آناو  وخود علی رسيد، هايش به يکی از پاره. پاره و تقسيم کردند پاره

شده که دو هزار   و میزمان برای مردم مدينه بسيار بوده  در آنگرچه چنين مبلغی ٣٨.فروخت
  .رسيده است پاره به صدها برابر اين می  ولی ای جواهرات مهين يکگوسفند با آن خريد،

 )يعنی هزار درم ( درمده بار صدکردند که مبلغی بيش از  بدويانی که تا ديروز باور منی
 ، از راه تاراج اموالِ ايرانيان هر)را در سخن از حيره خوانديم و اين(در دنيا وجود داشته باشد 

 تا کشيدند میها بيرون  آا زنان و دختران مردم را از خانه. شدند روز ثرومتند و ثرومتندتر می
ها بيرون   که از خانهاجیم، عرا اموال تارچنانکه گفتي. بر سرشان هرچه خبواهند درآورند

 سباياکشيدند را  ها بيرون می  از خانه کههائی بچهگفتند، و زن و  می نيمهغَ را کشيدند می
های هنری بشريت را آورد دستهای متدنی و   ساختهارجِعربان . )سبیمفردش  (ناميدند می

عنی تاج يا مششير يا ي. ديدند  و نگين منیزر و سيمها چيزی جز  دانستند، و از ساخته منی
زر و توانسته ميليوا درم ا داشته باشد، ايش نزد عرب بيش از مقدار   زرينی که میپيکرۀ

آنچه تزيينات ساختمان کاخها بود که البته . شد  و نگينهائی که برآن بود پنداشته منیسيم
کندن و بود و قابل برو رنگ برای عرب هيچ ارزشی نداشت، زيرا گچ و سنگ و کاشی 

بايست  بودند که می» بت« کنار و روی ديوارها هم که البته های نگاره و ها پيکره. فروخنت نبود
برای عرب تنها .  بود که هيچ بتی نبايد وجود داشته باشدفرمودۀ دينشدند؛ زيرا  منهدم می
عرب رخت . زيبا بود و خوراک لذيذو دخترِ ، زن بر زر و سيم داشت، عالوه ارجچيزی که 

. شد ئی بود که در يک جامه و يک النگيته و يک عبا و يک نعلين خالصه می پوشش ساده
ی رخت عرب شدن و تبديل به آمد و درخور پاره کار منی بان بهرخت ايرانيان متمدن برای عر

 بستند و دومی بر تنه می  بود، که اولی بر پائينءرِدا و زارازمان  رخت عربی در آن. شدن بود
د اين بستن پيچاندند، و يک طنابِ خنی يا موئين که بر کمر می افکندند و بر تن می ش میدو

شد بعدها  ترين پنداشته می زار و ردای سنتی چونکه شايستهااين . داشت رخت را نگاه می
 انه حاجيرو است ک از اين. را بپوشد رود بايد آن زيارت خانۀ اهللا می مقرر شد که هرکس به

 اينکه پوشيدن کفش در هنگام حج کردن ممنوع .نامندحرام را ا  و آنکنندبر تن وقت حج  به
 عرب عادت نکرده بود .دانست است نيز يادآور آن است که عرب ترين پاپوش را نعلين می

پا کند و مهۀ عمرش يا پاهايش برهنه بود يا نعلينی دوبندی از ليف خرما يا از چرمِ  که کفش به
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خانه نيز برای عرب . شدت زبر و خشن بود کرد که به اب موئين برپا میخشکيدۀ شتر و طن
مهه  آنکه توانست  عرب منی. جای زيسنت نبود و کاخهای تيسپون برای عرب ارزشی نداشت

او از . شکوه و زيبايی که در کاخ شاهنشاهی و ديگر کاخهای تيسپون وجود داشت را درک کند
 با سقفهای ناور دراز و بلندظمت ايران ديوارهائی جمموعۀ معماریِ باشکوه پايتخت باع

نظر  خورد، و چنين به چشم می آا به کاريهائی بر  و کندههای رنگين نگاره و بتهاديد که  می
 که معلوم نيست برای چه (*) ها است رسيد که اينها نه ساختۀ دست بشر بلکه کارِ جن عرب می

ديدند که از باد بيابانی  ی يک کاخ نيز اطاقهائی میاز جمموع سالنها. منظوری ساخته باشند
برای عرب . منود آور می سو در آن بتابد و خفگی  از مهه کهتواند حمروم است و آفتاب منی

 عرب با باد و شن و گرد و خاک بيابان خو گرفته بود و جز. ترين جای زيسنت در زير چادر بود
کاخ و بارگاه و اورنگ و ختت و تاج و ديهيم و . کند حتمل  کهتوانست آن زندگیِ ساده را منی

های متدن و فرهنگ بشری آورد دست. نگار برايش مفهوم نداشت نقش و سراپرده و زيور و
دی که به شايد بودند در ميان هزاران عرب چند مر. برای عرب غير قابل درک و شناخت بود

اما منونۀ اينها در ميان عربان . دندیِ زندگی شهری عالقه يافته بويهای ابتدا برخی از جنبه
آمد، زيرا اهل  حساب می وقاص ازمجله افرادی بود که شهری به سعد ابی. بسيار اندک بود

او در حيره در کاخ . مکه و مهاجرِ مدينه بود، و نه در چادر بلکه در خانۀ گلين زيسته بود
 کاخ ن گرفت؛ و ايوان بزرگيیِ حيره فرود آمد، و در تيسپون در کاخ سلطنتی نشيم مصادره

را منازگاه کرد، و مناز مجعۀ مدائن را در ايوان � که روزگاری تاالر تشريفات سلطنتی بود�
   ٣٩.آورد جا می به

دل در فکر شهادت   جهادگران سادهمانندجای آنکه  وقاص مرد زيرکی بود و به سعد ابی
دنيا   ره برگيرد و برای خودش در اينات که زنده مباند و از مثرۀ فتوحباشد در انديشۀ آن بود

  کهتواند انۀ اينکه بيمار است و منی ميدان نربد نرفت و به او در قادسيه به. شت بسازد
 بودند در کاخ مصادره نربدحترک داشته باشد مهۀ چهار روزی که عربان در قادسيه درگير 

توسط  اايش را از فراز بان کاخ بهزيست، و فرم ئی که مشرِف بر ميدان نربد بود می شده
سال مثَنا ابن حارثه  روزها بيوۀ زيبا و کمن او در آ. رساند يی می دهان قبيلهفرمان اش به مناينده

                                                 
های بشری را که در سفرهاشان  هيچ صنعت و هنری نداشتند مهۀ ساختهعرا چونکه خودشان  (*)

پنداشتند به جن نسبت  دانستند، و هر امری را که غير معمولی می ديدند ساختۀ دست جِن می می
 و استخر و ديگهای پيکرهها برای سليمان کاخ و بارگاه و   که جندر قرآن نيز گفته شده. دادند می

  .]۱۳سورۀ سبا، آيۀ  [ساختند میبزرگ و اسباب و اثاث 
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 نربدهایهای کاخ متاشاگر  سر برد و از فراز کنگره مهسری گرفته بود، و با او در آن کاخ به را به
   ٤٠.عربان و ايرانيان شد
 بلکه در نربد نکردندلکه بسياری از مردانی که از مدينه با او آمده بودند نه تنها سعد ب
شدن از  آا برای زنده ماندن و برخوردار .  نشستند و متاشاگر شدندنربدهاانتظار نتيجۀ ايی 

 را برای بدويان نربد کردن و کشته شدن و ، آمده بودنداين لشکرکشیِ بزرگ آورد دست
تن از مدينه با دويست  حدودگرچه . نايم برسندغ جنگيدند تا به  که مینومسلمانی واگذاشتند

که از مدينه آمده   نربدهای قادسيه چندان نامی از کسانی در گزارش٤١سعد مهراه شده بودند،
 کشته شوند و از لذت آنکه  بيمدهد که آا از بودند آورده نشده است، و مهين امر نشان می

تنها کس از مردم . شدند يا حمروم شوند وارد ميدان کارزار منیبرخورداری از غنايم و سبا
برادرزادۀ (اند، هاشم ابن عتبه  مدينه که در نربدهای قادسيه از او نام برده و رشادتش را ستوده

 پس از جنگ انْيکی از جهادگر. امی در ميان هستتنِ ديگر نيز ن سه�از دو. است) سعد
   :گونه نکوهيد  اينئی سروده سعد و مهگنانش را در طلبیِ  از عافيتناخرسنديشقادسيه 

ما درحالی . ما جنگيديم تا اهللا پيروزی فرستاد؛ ولی سعد در دروازۀ قادسيه نشست
   ٤٢.اند شوهر نشده  سعد بیزنانشوهر شده بودند؛ ولی   بسياری بیزنانبرگشتيم که 

بارخدايا «: گفتبرافراشته مرد را شنيد دست دعا  اند که سعد وقتی سخنان اين نوشته  
اند که ساعتی نگذشت که پيکانی  و نوشته. »اگر او دروغ گفته است زبان و دستش را از من ببر

بيان   به٤٣. هيچ سخنی بر زبان بياورد کهمرد نشست، و تا جان داد نتوانست دهان آن جهيد و بر
ر خودشان بکنند و زبان به مرد را تيرِ غيب از ميان برداشت تا ديگران حساب کا ديگر، اين

مستجاب «ميان مردم شهرت يافت که سعد آن در پس از. نکوهش يارِ ديرينِ پيامرب نگشايند
 را اهللا  فضيلت؛ و اين)شود  میبرآورده که از اهللا بکند  درخواستیيعنی هر(است » الدعوه

   ٤٤.او داده است دعای پيامرب به به
عمر  سعد به. يسپون يک پيل سلطنتی وجود داشتاند که در کاخ سلطنتی ت و نوشته

مردی از . »اگر خريدار يافتيد بفروشيدش«نوشت که با آن چه کند؟ عمر پاسخ نوشت که 
گرداند و با آن منايش  در روستاها می و آراست را می را خريد، و در حيره آن اهالی حيره آن

صاحبش با آن ديگر زنده بود و سال سی پيل تا اين خوانيم که   میخربدر دنبال . داد می
رسد که اين پيل ازمجله هدايای گرانبهای شاه هندوستان به خسرو  نظر می به ٤٥.ادد منايش می

  . پرويز بوده؛ موجود بسيار ارزمشندی که اکنون بازيچۀ دست عرا شده بود
ش  گزار. که با هم مهخوانی ندارداند   تيسپون تاريخهائی ذکر کرده ايیبرای سقوط
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ھ ذکر کرده است، با ۱۹ تيسپون شرقی را سال  ايیسقوطو � که طربی هم آورده�واقدی 
 سال آغاز يا ۱۸ سال پايان تيسپون در  ايی سقوط.رخدادهای قبلی و بعدی مهخوانی دارد

   ٤٦.ھ بوده است۱۹
ز ني» کَسرا«در آينده ). يعنی شهرهای خسرو(گفتند   میمدائن کَسراتيسپون را عرا 

های مدائن را ميان  خوانيم که سعد خانه در دنبالۀ گزارشها می. حذف شد و مدائن گفتند
های  خانواده. ها اسکان دادند جهادگران تقسيم کرد، و عرا زن و فرزندانشان را در خانه

   اين٤٧.کوفه برگردند  فرستاد که بهفرماناينها چندماه در مدائن جاگير بودند تا آنکه عمر 
گونگیِ اين  دهد، ولی از چه اردشير خرب می از تاراندن يا کشتارِ کليۀ مردمِ تيسپون و ويهگزارش 

مقاومت کنند و که حکمِ اکيد اسالم بود که مردمِ هر روستا يا شهری . گويد کشتار چيزی منی
انيم با تو ما می. شونديا اسير و برده يا کشته که  بايدوارد شهر شوند ) عنوةً(زور  جهادگران به

عرب آمده بود تا  ٤٨.تصوير بکشيم مهگانی تيسپون را بهقريظه کشتار  بازخوانی رخداد بنی
تا يکی دو نسل بعد ی و زيبايی و شکوه انمهه آباد آناز . جا را بيابان و قابل شترچرانی کند مهه

  . مناند برجانزد عرائی که آن را گرفته بودند ئیها و يادها  افسانهها و  ويرانهجزچيزی 
مدينه رسيد، در ميان آا تاج و رخت و مششير و  وقتی سهمِ خمس تاراجهای تيسپون به

 را آوردند و مدينهوانان ج يکی از رشيدترين و زيباروترين فرمود تاعمر . زيور شاه ايران بود
او تنش کرده زيورهای شاهانه بر او آويختند، تاج شاهی را بر سرش ادند و  رخت شاهانه بر

را بر ختتی نشاندند که از چوب ساخته و با زيورهای ارمجندی که از تاراجهای تيسپون رسيده 
شان شنيده  های بسيار درباره بود آراسته بودند، تا شکلی از هيأت شاهنشاهانی که افسانه

کَسرا سرگرمِ چيزهائی شد که «: گفتمهه شکوه را ديد  عمر وقتی اين. ديده بنگرند بودند را به
او برای شوهر دخترش يا زن پسرش گرد آورد و . او داده شده بود و برای آخرتش نينديشيد به

گذاری فرمانده کل عرا و جانشين  چنين بود ارزش ٤٩.»برای آخرت خودش چيزی نفرستاد
دانست که کَسرا نه  او حتی منی. های متدنی و ثروای دولتی پيامربِ مکرمِ اسالم دربارۀ ساخته

است و تلفظ اصليش خسرو است؛ و لذا يزدگرد ) اسمِ علَم(نای شاهنشاه بلکه نامِ شخصی مع به
  . ناميد را نيز کَسرا می

شده   سبیدخترِ و زنمدينه فرستاده شده بود گروهی  مهراه اموال تاراجی ايرانيان که به
 زن و هزارانه مهرا اينها را جهادگران به. بودند که سهمِ خمسِ خليفه فرستاده شده بودند

در اسالم تثبيت طبق رمسی که . شده بيرون کشيده بودند دفاع  بیمردمِهای  دختر ديگر از خانه
خانه مورد بازرسی قرار  افتاد آا خانه دست مسلمينِ می ، وقتی يک آبادی به بودشده
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م مرغ و نان تا نخ و سوزن و مرغ و خت از بستر و گليم و رخت ها خانهدادند، اموالِ موجود در  می
داشتند،  خواه خودشان برمی دل  بهراگرفتند، و دختران و پسران  غنيمت می را بهدانی  و نان

شهر   چنين بود که وقتی مؤمنين بردينحکم . کردند  را در ميان خودشان تقسيم میمههسپس 
 مرد خانه شکنجه کردن. آا تعلق بگيرد يا روستائی دست يابند مهۀ اموال و مردم آن آبادی به

 بود که یردا برای آنکه اگر مالی ان کرده است بيرون آورده حتويل بدهد نيز از رسومِ سابقه
مدينه فرستاده شده بودند را عمر تقسيم   سبايائی که به(*). اجنام داده بود نيزشخص پيامرب

دامها  نقدينه و گونه که کاال و جواهرات و يعنی مهان. کرد تا غالم و کنيز اصحاب پيامرب شوند
بايا تقسيم میشده   غنيمتو چارپايانبرای خودشان شدند تا صاحبانشان   تقسيم میشد، س

شدۀ   گزارشهای متعددی دربارۀ دختران سبی٥٠.آشنايان ببخشند  دارند يا بفروشند يا بهنگاه
تند و آن که اصحاب پيامرب برای خودشان نگاه داش ايرانی در تيسپون و شهرکهای وابسته به

فرزندشان از اينها بود در کتاای تاريخی برای ما مانده است؛ يعنی وقتی گزارشی دربارۀ 
مادرش نيز اشاره شده که چه کسی بوده به  يکی از اصحاب پيامرب آمدهيکی از فرزندان .ياران 

نزد را نفروختند و برای مهيشه بودند که برخی از آا دارای چنين کنيزشدگانی نيز پيامرب 
برخی از اين . نام گرفتند» اُمِّ ولَد«و   شدندهای آا بچه  برخی ازمادرخودشان نگاه داشتند و 

خوانيم   دربارۀ عثمان پسر عبدالرمحان عوف می،عنوان يک مثال به .شناسيم ها را ما می بچه
   ٥١.د مادرش از سبايای مدائن بوکه

کدام از گزارشهای تاريخی   در هيچمأخذ که اساس و بی  بعد اين روايت بیچند سده
نيامده است در ميان شيعيان عراق برسر زباا افتاد که دختر يزدگرد سوم جزو سبايای تيسپون 

مدينه فرستاده شد و در مدينه به امام حسين رسيد، و بعدها علی ابن  بود و مهراه مخس غنايم به
های بعدی  عراق در سدهتبارِ  يمنیيان شيع. دنيا آورد را اين دختر به) زين العابدين (حسين

 امام حسين و مادر امام زين العابدين شريفترين و زيباترين زن زناند که  چونکه عالقه داشته
ئی  از خانه بوده که مهچون مهگنانش دختریاند که مادرِ او  دانسته و میدنيا بوده باشد، 

                                                 
نام کنانه ابن  به  يک جوان يهودیتسخير مسلمين درآمد پيامرب خيرب به در سال هفتم هجری که (*)

   زبير ابن عوام داد تا شکنجهاش  پسرعمهکه گمان برد اموالی ان کرده است را حتويلربيع 
آستانۀ مرگ قرار  وقتی در. کشيد شکنجه کرد  میاش سينه کند، و زبير او را با سيخچۀ داغ که بر اش

 قصاص برادرش که در اين جنگ کشته شده بود به داد تا يارانشرا حتويل يکی از  گرفت پيامرب وی
 و با مشاری ديگر از دختران و زنان از  بود ساله۱۷�۱۸زن اين مرد که نوعروسی . ببرد سرش را

 برای خودش برداشت و نامش را صفيه کرد، يعنی  را پيامربها بيرون کشيده شده بودند خانه
 . ]۶۷۲�۶۷۳ مغازی واقدی، .۱۳۸/ ۲تاريخ طربی، . ۲۸۶/ ۳ابن هشام، [شده  گُزين
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هم حسين ابن علی شده بوده است، اين  شده بوده و در مدينه در تقسيمِ سبايا سبيرون کشيده
 در سدۀ چهارم هجری از زبان امام باقر روايت آا.  ناميدند سوم را دختر يزدگردشدهکنيز

چندان زيبا بود که مدينه بردند در مسجد نشاندند و  بهوقتی کردند که دختر يزدگرد را  می
ش برای ديدنش يبائيان مدينه با شنيدن وصف ز دوشيزگ. درخشيدپرتو رويشمسجد از 

! اف«: گفتاو نگريست او رويش را پوشانده  برای ديدنش رفت، و وقتی بهنيز عمر . رفتند
: عمر گفت علی به. او بزند دهد؛ و خواست به من دشنام می به: عمر گفت. »روز بادا هرمز بی

برای هد او خودش هرکدام از مردان را که دلش خبواتا  بزنی؛ بگذار او بهتو حق نداری که 
اش را   آيندهصاحبِاين مشورت عمل کرد و اجازه داد که دخترک  عمر به. خودش برگزيند

علی از . نزد حسين ابن علی رفت و دستش را برسر او اد دخترک برخاسته به. اختيار کند
آنگاه . »شهربانو تر است«: گفتعلی . »جهانشاه«: گفت»  چيست؟نامت «دخترک پرسيد

و او . »دنيا خواهد آورد ترينِ انساای روی زمين را برای تو به«: گفترده حسين ک رو به
   ٥٢.دنيا آورد علی ابن حسين را به

هرکس نسبت داده شده باشد، خودش  ئی نيست به البته چنين روايتی که بيش از افسانه
. کند یکنند و هيچ اساس و بنيادی ندارد و خرد از پذيرفتنش خودداری م خودش را نقض می

اصحابِ پيامربِ سبايای بسياری از پسران و دختران نازپروردۀ شهروندان تيسپون و شهرکهای 
تا  سه�هرکدامشان دو  را دريافت کردند که مخس برای خليفه فرستاده شده بودند، و بهومهح

 هنبودين از اين سبايا رسيد که برای مهيشه در کنيزی و غالمی ماندند، ولی مادر زين العابد
دانيم که يزدگرد پيش از سقوط تيسپون به شادفيروز گريخته بود و پس از آن هم  ما می. است
در اين زمان معلوم هم نيست که او . او و کسی از خاندان سلطنتی نرسيد گاه دست عربان به هيچ

اين موضوع  ئی به  است؛ زيرا در گزارشهای تاريخی اشاره ساله بوده بچه داشته۲۳ يا ۲۲که 
وآنگهی بين سقوط !  ازدواج کرده بوده يا نه در اين زمانحتی معلوم نيست که او. فته استنر

شناس است  بالذری که شخصيت.  سال فاصله بوده است۱۹تيسپون تا تولد علی ابن حسين 
 و ٥٣.کردند سالفه نامش را وشدۀ سيستانی بود   که مادر علی ابن حسين يک دختر سبینوشته

ی از اند که مادر زين العابدين را يک نوشته� از علمای بزرگ شيعه�ربسی شيخ مفيد و شيخ ط
و دختر يزدگرد پسر و نامش شاهزنان آورد لشکرهای اعزامی علی به مشرق دوران خالفتش 

 نيز در سال  به سيستانفرمان علی  لشکر بهگسيل اين مشرق نيز سيستان بوده، و ٥٤.شهريار بود
تا سبی کنند دختر يزدگرد نيز در سيستان نبوده . د خواهيم خواندرا در جای خو ھ بوده و آن۳۷

ئی در يکی از  مادر زين العابدين را سپاه اسالم در زمان امام علی از خانه. و برای علی بياورند
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شده و  گرفته پنجمِ کاالها و اموالِ غنيمت مهراه يک روستاهای سيستان بيرون کشيده بوده و به
امام علی رسيده بوده و وقتی امام علی  عنوان سهم خمس به شده به بیدخترکان و پسرکان س

  . کرده اين دخترک سهم حسين ابن علی شده است اينها را در ميان اصحابش تقسيم می

   سقوط ديگرشهرهای عراق
و خبشی در   يزدگرد در تکريتشدۀ توان  کمپس از سقوط تيسپون خبشی از سپاهيان

نقطه واقع شده  تيسپون در دووالء در شرق تيسپون و تکريت در مشالِ جل. موضع گرفتند جلوالء
جلوالء سرآغاز سرزمين لُرهای . شد سرزمينِ بومیِ ايرانيان آغاز میاز اين دو نقطه . بودند

سوی اين دونقطه سرزمينِ  اين. نژاد بود نژاد، و تکريت سرآغاز سرزمينِ کُردهای ايرانی ايرانی
  . زمان در قلمرو شاهنشاهی قرار داشت از زمان کوروش بزرگ تا اين که بوميان عراق بود
اولی پارسی، و دومی پارتی و پسرِ رامِ (رازی   هرمز و مهرانورزادخنامهای  دو افسر به

 فيروز فرمانده لشکرگاه تکريت نامِ  افسری بهفرماندهان لشکرگاه جلوالء بودند، و) چوبين
). شادفيروز را عرا حلوان ناميدند(شادفيروز بود آب و هوای  شخو در شهرِيزدگرد نيز . بود

شد  فرسنگی شرقیِ شهرِ برزماهن واقع می شادفيروز با جلوالء فاصلۀ اندکی داشت و در پنج
 هنوز اميدوار بود که فرستادگانش يزدگرد ).برزماهن را بعدها عرا قصر شيرين ناميدند(

ولی کشور چنان از هم . گيردآوری کنند شايد تيسپون را بازپس دبتوانند نيرو از درون کشور گر
 مشغولِ گردآوریِ سه ماهی�دوجهادگران . پاشيده بود که تالشهای فرستادگان او برباد رفت

عمر وقتی .  در ميان دورود دجله و فرات بودندعراق نيمۀ جنوبیِ شهرها و روستاهایغنايم از 
 و تکريت را دريافت کرد به سعد فرمان نوشت که پيش از گزارش جتمع ايرانيان در جلوالء

پس از دريافت اين فرمان، محلۀ . آا محله کنيد آنکه ايرانيان مشا را مورد محله قرار دهند به
جلوالء و تکريت  مسيرِ شرقی و مشالی به طور مهزمان در دو به» مدائن«بزرگ جهادگران از 

جلوالء محله بردند، و ايرانيان با   بار بههشتارجهادگران . نددفاع پرداخت ايرانيان به. آغاز شد
بار مورد محله قرار گرفت و  ۲۴تکريت نيز . ورزيدند مهۀ توانشان در برابر آا پايداری می

کردند،  ايرانيان نيروهای امدادی دريافت منی. ايرانيان جانانه در برابرشان ايستاده بودند
سرازير سوی عراق  نفس که از درون عربستان به ر مردیِ تازههزا جات چند ولی پيوسته دسته

مجاعات بزرگی از قبايل مسيحی . افزودند پيوستند و بر نيرويشان می جهادگران می بودند به
درون عراق خزيدند و در عين   و نمر نيز در اين اواخر از نواحی غربی فرات بهايادتغلب و 

 داشتند که فرمانجهادگران . ه به تکريت شرکت کردندمسيحی مانده بودند در محلی که حال
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عقب  نقطۀ مهم به  هم سنگين باشد ايرانيان را از اين دوهراندازه نربدهاتلفاتشان در اين 
که بعدها �سراجنام در يک شبِ طوفانی . دانستند  عمر را ارادۀ اهللا میفرمانبرانند؛ و اين 

جهادگران در � کرد پاشيد و ديده را تار می شمها میآوردند که خاک سياه در چ ياد می عرا به
 جان سامل ءمهران رازی در جلوال. مجعی ايرانيان را در جلوالء شکست دادند شبيخونی دسته

 شادفيروز برساند، ولی در نربدی که در   خود را بهبقايای سپاهيانشدر برد و کوشيد که با  به
فرماندهی قعقاع ابن عمرو  گروهی از جهادگران به ميان او و ) خانقينعربی به(خانگين کنار 

فيروز که مدافع تکريت بود نيز مهزمان با سقوط جلوالء شکست . درگرفت کشته شدمتيمی 
جلوالء و روستاهای اطراف توسط . يافت، و جانش را جنات داده خود را به شادفيروز رساند
کننده  اش در ميان جهادگران شرکت  عربان تاراج شد، و پس از جدا کردن خمسِ خليفه بقيه

 ميليون درم شد، و سهمِ خمسِ خليفه را سیغنايم جلوالء بالغ بر . شهر تقسيم شد  اينتسخيردر 
 و بقيه را در ميان  تا در ميان اصحاب پيامرب تقسيم شود،مدينه فرستادند  ميليون درم بهشش

با اموالشان غارت شد و هرکدام از  و گوسفندان روستائيان نيز انگاو. خودشان تقسيم کردند
 نيز غنايم انبوهی پيرامونشدر تکريت و روستاهای .  رأس حيوان دريافت کرد۹جهادگران 

 پس از ،اند که شده در تکريت نوشته دربارۀ نقدينگیِ غنيمت. توسط جهادگران گردآوری شد
   ٥٥.هزار درم رسيد ۳۰ تکريت تسخيرِ در کنندگان شرکتهرکدام از   به،کردن مخسِ خليفه جدا

رسد، ولی حقيقت  نظر می  اين ثروا برای مردم شهرهای کوچک عراق جنومی بهگرچه
ترين و ثرومتندترين کشور جهان بود و ثروائی که در  آنست که ايران در آن روزگار پيشرفته

جهان آسايشی که مردم درون کشور شاهنشاهی داشتند در  ايران و عراق خفته بود، و رفاه و
زيستند و بيش از   بود که در امنيت و ثبات مستمر میهای درازی سدهمردمِ ايران . مانند بود بی

مثرات کار و تالش آا . درون کشورشان نرسيده بود ئی به  بود که دست هيچ بيگانهههشت سد
وا شدند، و اين انباشت ثر  ثرومتندتر میهر روزشد و مردم کشور  در درون کشور انباشته می

   .آورد ارمغان می  به�اعم از روستايی و شهری�آسايش را برای مردم  رفاه و
ها بيرون کشيدند،   از خانهپرمشاریين و تکريت سبايای گران در جلوالء و خانجهادگ

يکی از جهادگران گفته که وقتی . که برخی از آا داستاائی دارند و وارد کتاا شده است
الی سنگهائی چشمم به چيزی  وریِ غنايم بوديم در گوشۀ پرتی در البهدر جلوالء مشغول گردآ

رفتم و چادر را که برداشتم ناگاه ديدم که دخترکی . افتاد و پنداشتم که پارچۀ چادر باشد
. درخششِ خورشيد است یِ غزال و بهيزيبا ان کرده است، و ديدم که بهگوشه  خودش را در آن

 بچه بزايد يم افکندم و دخترک را برای خودم نگاه داشتم تا برايمچادر را بردم و بر روی غنا
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 که يک جهادگر در  ايرانیدخترکخوانيم که يک  ارش ديگری می در گزنيز،. )شود اُمِّ ولد(
 خمس سبايا را (*).دنيا آورد که نامش را عامر ادند  برای صاحبش پسری بهجلوالء سبی کرد

   ٥٦.ر ميان اصحاب پيامرب تقسيم شوندنيز برای عمر فرستادند تا د
 و ان شدنش در يادشده در ميان سنگهای کوهستانزدۀ  هراسخزيدن دخترک داستان 

 که يکی از مهين جهادگران برای ما از زبان خودش برجا اده است، ما  از بيم عرازيرِ چادر
اند او توانسته بگريزد و  ريدهاندازد که پس از آنکه گرگها مادرش را د آهوئی می ياد بچه را به

رسد و او را  زنان در پشت سنگی تپيده است، ولی گُرگ ديگری سرمی لرزان و نفس ترسان
حلظه با چه هراسی زير سنگها تپيده بوده و  ياد آوردن حالت اين دخترک که در آن به. درد می

دلی   روح هر انسان نيکیژرفاخته او را از آجنا بيرون کشيده است اعرب رفته بر او چنگ اند
 جهادگران صدرِ اسالم را باقی انگيزِ  چندشخراشد، و جای هيچ دفاعی از رفتارِ را می

تن و جان ايرانيان رفته است  دست جهادگران بر داستان چنين رجنهائی که به. گذارد منی
تالشهاشان ئی از  اند تا منونه کرده و تاب بازگويی می بسيار است، و جهادگران بعدها با آب 

 اهللا را بازمنوده برای نصرت دينِ حق و رأفت و رمحت و انسانيت و عدالت، و جهادشان در راه
انديشی خواندن گزارشهای بيرون کشيدن  جگرخراش است برای هر انسان نيک. باشند

جهادگران  بار به کنندۀ زار و نزار که با ديدگان خون دخترکان نازپرورده از دامنِ مادرِ البه
گداز است خواندن گزارشهای جداکردن  اش را نربند؛ و دل کرده که جگرگوشه التماس می

 اين رفتارهای .تپيده درخونمششير خورده و آغوش محايتگرِ شوهران  نوعروسان از
 ی مدارسگونه که هنوز هم در کتاا آن�دادند تا  را اجنام می  و جگرگدازانگيز چندش

 و به درآورند اهللا به بندگیِ انساا برهانند و بندگیِ انساا را از �آموزند میهای ما  بچه به
   .سرافرازی برسانند

 عمر در حياط مسجد بر روی فرمان بهمدينه رسيد   که غنايم جلوالء وقتی بهنوشتهطربی 
يستادند نگهبانی ا عبداهللا ابن ارقم زهری به اش  عموزادهو و عبدالرمحان عوف و انباشتندهم 

عمر فردا که برای تقسيم . تا فردا صبح مردمِ مدينه بيايند و عمر آا را در ميانشان تقسيم کند
مهه نقدينه و جواهرات  کردن اين غنيمتها آمد، وقتی پوششها را کنار زدند و چشمش به آن

 اينجا جای شکر است،«: گفتعبدالرمحان . افتاد که روی هم انباشته شده بودند گريست
گريم که مردمی که اينها را اهللا نصيبشان کرده است  از آن می«: گفتعمر » گريی؟ چرا می

                                                 
 است که از خنستين  در نيمۀ آخر سدۀ خنست هجریاين مهان عامر شعبی فقيه نامدار تاريخ اسالم (*)

 . رود مشار می پردازان اسالمی به نظريه
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   ٥٧.»دچار رشک و کينِ متقابل خواهند شد و سراجنام با مهديگر به ستيزه برخواهند خاست
 شادفيروز خواهد بود  عراآنکه هدف بعدیِ  با يقين بهپس از سقوط جلوال، يزدگرد

 با جواهرات شسپرد، و خود) از مردم مهدان(نام خسرو شنوم   افسری بهدست شادفيروز را به
از نزديکان من (ری گريخت که فرماندارش آبان جادويه   بهنوکر و کلفتهايشسلطنتی و 

 )خانقين (ينگاز خانمتيمی با مجعی از جهادگران زمان قعقاع ابن عمرو  در آن. بود) جادويه
 بدی بود و زين خسرو شنوم و فرماندارِ شادفيروز که نامش .سوی شادفيروز پيشروی کرد به

 و خسرو شدبدی کشته   راه را براو گرفتند، زين)قصر شيرين(برزماهن اند در کنار  زينبی نوشته
گُوات نام  پس از آن يک افسر خراسانی به. مهدان گريخت شنوم جان خويش را جنات داده به

 و باجگزاری شد تسليم شادفيروز با قعقاع وارد مذاکره برای  با عنوان فرماندارِ)قباد عربی به(
پس جزو متصرفات  شادفيروز از اين. مردم جلوگيری کندو تاراج تا از ادام شهر و کشتار 

   ٥٨. شدحلوانعرب و نامش 
های واقع در ميان اين  جنگ تصرف شده بودند مهۀ آبادی از آجنا که مدائن و حلوان به

طبق قانون . تبعِ آا در جنگ گرفته شده بودند شدند که به  حمسوب مینقطه زمينهائی دو
  اينمردم روستاهای. شدند ده مشرده میزيستند بر اسالمی مهۀ مردمی که در اين آباديها می

سرمشاری کردند، و وقاص  فرمودۀ سعد ابی به را ) قصرِ شيرين تا کنارِبغداداز شرقِ (منطقه 
او اين . زيند می» ر خانوارهزا  و چندسی در روستايیهزار   و چند صد و سی«معلوم شد که 

حال خود  روستائيان کشاورز را به«او پاسخ فرستاد که  عمر گزارش نوشت، و عمر به  را بهاقدام
جو مهان روشی را  با کشاورزان مساملت. دمشن بپيوندد با تو جبنگد يا بهی که واگذار مگر کس

دربارۀ هرکه کشاورز نيست هم خودت . ای اين با مهگنانشان داشتهدر پيش گير که پيش از 
   ٥٩.»بگيردانی   میشايستهتصميمی را که 

ھ ذکر کرده ۱۹گريخنتِ يزدگرد از شادفيروز، نربد جلوالء را سال  بالذری با اشاره به
   ٦٠.ھ بود۱۹ که فتح جلوالء در سال نوشتهاست، و طربی نيز براساس گزارش ابن اسحاق 

 )نيمۀ جنوبیِ عراقِ کنونی (پايان برسد کارِ تسخيرِ عراق  به هجری۱۹از آنکه سال پيش 
» سواد« که زمينها و کشاورزان خواستند که جهادگران از عمر اند نوشته. فرجام رسيده بود به

 را طبقِ سنت پيامرب در ميانشان تقسيم کند؛ و عمر برآن شد )پائين روستاهای جنوبِ مدائن به(
متلک   را بهکرده بود زمينها و مردم روستاهاروال کاری که پيامرب با يهودان خيرب  که به

هرکدام  عمل آمد، و معلوم شد که به آمارگيری به اين روستاهااز منظور  اين به. دهدجهادگران 
ولی کسانی از اصحاب پيامرب نظر دادند که آا را . رسد  سه مرد کشاورز مینْااز جهادگر
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 روی زمينها کار کنند و جزيه و خراج بپردازند تا مصدر انْکند و اجازه دهد که کشاورزسيم نتق
اگر اين زمينها و مردمشان : عمر گفتند درآمد برای نسل کنونی و نسلهای بعدی باشند؛ آا به

   ٦١.اکنون تقسيم شوند برای مسلمينی که پس از اين خواهند آمد چيزی خنواهد ماند
  شامل رأفت اسالمی شده در عراقروستاها و مردمِ ی گشوده شدهزمينهاترتيب،  اين به

دربارۀ اينکه بوميان روستاهای نيمۀ جنوبیِ عراق  .ملک مشاعِ عمومِ مسلمين مشرده شدند
برده هستند و فرزندان و نوادگان اينها  مملوکان حقيقیِ مسلمين يا مملوکان آزادشده و نيمه

اشند، در سدۀ بعدی، فقيهان بزرگ سخنان بسيار داشتند که جای بايد چه وضعی داشته ب
  . سخن از آن در اينجا نيست

   تأسيس شهرهای پادگانیِ کوفه و بصره
سوی عراق سرازير شده بودند   عربستان بهمناطق گوناگون که از یباالتر گفتيم که قبايل

.  کوفه و ديگری بصره بودحد مشالی عربستان جتمع کردند که يکی در دو نقطه در آخرين
 و نزديکترين شد میکوفه در غرب فرات جنوبی و آخرين حدّ طبيعی شبه جزيرۀ عربستان واقع 

و در � که بعدها شط العرب ناميده شد�نقطه به مدائن بود؛ و بصره در ناحيۀ غربی اروندرود 
ان و خوزستان جزيرۀ عربستان قرار داشت و نقطۀ اتصال عربست آخرين حد مشال شرق شبه

حنيفه و  بکر در چندين قبيله شامل بنی بنی(قبايلی که از نيمۀ شرقی عربستان آمده بودند . بود
در بصره جتمع ) متيم در چندين قبيله، عبدالقيس، اَزد، و جز اينها شيبان و ديگران، بنی بنی

، اشعر، عک، کنده، همدان، نخع(ها و ديگرقبايل نيمۀ غربی عربستان  کردند؛ و يمنی
متيم، طوايفی از اَزد،  ، طوايفی از بنیغطفاناسد، بجيله، هوازِن و ثقيف، طی،  سکون، بنی

کَن با زن  بن� چنانکه گفتيم�ها  قبيله اين. در کوفه)  و چندين قبيلۀ ديگربکر، طوايفی از بنی
در   که ابتدایئها قبيله. ندبودبازگشت گرفته  و راه بینقطه کوچيده  اين دو  و بار و بنه بهبچهو 

کشيدند؛   با خود مینيز در جريان فتوحات درون عراق زن و فرزندانشان را  لشکرگاه زدندکوفه
 در مدائن جاگير شدند، و جهادگران نيز مهواره در ميان اين يا آن جبهه اشانه سپس خانواده

ها   نوشت که مهۀ اين قبيلهفرجام رسيد عمر فرمان چون فتوحات عراق به. وآمد بودند در رفت
 موضعی و  که لشکرکشیِھ۱۷بصره نيز مهين وضع را داشت، و از سال . کوفه برگردند بايد به

 زن و فرندانشان را انْ خوزستان آغاز شد، جهادگرنوار غربیِ ه بگيری هدف غنيمت زودگذر به
. اين وضع تغيير کردھ ۱۹از سال . گشتند بصره برمی بردند سپس با غنيمتها به  میبا خود

 که نوشتهماه اجنام گرفت؛ و  يکدر طور مهزمان   که ختطيط کوفه و بصره بهکردهطربی تأکيد 
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   ٦٢.جاگير بودندمدائن   شوند درجاگيرکوفه  آنکه در اهل کوفه تا پيش از
 . و از توابعِ خوزستان بودخوزستان واقع شده بودغربیِ پشت دروازۀ در بصره زمينِ 

 با بصرهراه ارتباطی  .گونه نبود  اينشود در آن زمان اکنون شط العرب ناميده میآنچه که 
سوی  در آن. کرد درون خوزستان وصل می خوزستان يک پل بزرگی بود که بندرگاه اُبلّه را به

که نامش تا امروز ( بود اردشير مناين پلِ عظيم، اندکی دورتر، نيز شهرِ آباد و پررونقِ 
 واقع در دلتای دجله و زمين دو پلِ ديگر که (*)). آبادان مانده استبرایمنشير صورت  به

های نه  کردند، چندين کيلومتر باالتر از مشال بصره با فاصله خوزستان وصل می فرات را به
 قُباد رستدر غرب دجله را با  شاپور بزرگ و ابرقباد پلْ دو اين. چندان دور از هم قرار داشتند

اين پلهای ساسانی چندان مستحکم ساخته شده بودند که تا . کردند جله وصل میدر شرقِ د
 بزرگ  ی بودند، و دهها مورد لشکرکشیتعمير باق نياز به خنورده و بی صد سالِ ديگر دست چند

اند که تا امروز  ايرانيانی که پل دزفول را ديده .بر روی آا اجنام شدهای خمتلف  در دوره
دانند که پلهای ساسانی در اين منطقه چه اندازه حمکم و استوار ساخته  ت میمورد استفاده اس

  .ندا هشده بود
وقاص، و فرمانده جهادگران بصره  فرمانده جهادگران کوفه سعد ابیھ ۱۹در سال 

گونگیِ فرمانده جهادگران بصره شدن ابوموسا در گفتار بعدی  دربارۀ چه (ابوموسا اشعری بود
از اين پس بايد که  انْگر فرستاد که جهادفرمانعمر به سعد و ابوموسا . )اشتسخن خواهيم د

در لشکرکشيها با بچه زن و که  بدانند و ديگر نبايد شانکوفه و بصره را حمل اسکان دائم خود
ها بايد  دو نوشت رهنمود داد که اسکان قبيله او در نامۀ مفصلی که برای اين. آا مهراه باشند

اند در  يی که در عربستان داشته بنديهای قبيله  باشد که براساس پيماا و دستهئی گونه به
   ٦٣.در کنار هم جاگير شونديی  قبيلهی  جمزا)های حمله(کويهای 

و تنه و شاخۀ  ماندآا زاران کپرهائی از نیِ بيشهبرای خودشان عرا در کوفه و بصره 
نيز برای ) گفتند ماره میدار األرا  که آن(ندهی مسجد و مقر فرما. ساختندخنلهای مردم منطقه 

توان تصور کرد که چه مشار   می٦٤.مدتی از مهين کپرها بود که در مرکزِ شهر ساخته شده بود
هزار کپر بر زمين انداخته شد و چه بالی عظيمی  عظيمی خنل در روستاها برای ساخنت دهها

با هزار جهادگر  ه وقتی ختطيط شد صد که کوفنوشتهطربی . برسر کشاورزی منطقه وارد آمد

                                                 
هايش روستای  کلی ويران شد، و چند دهه بعد بر ويرانه هر در آغاز فتوحات اسالمی بهش اين (*)

نام عباد ابن حصين حبطی شد که  نشينِ عبادان بنا گرديد و منسوب به يک فرمانده متيمی به عرب
 . ]۳۶/ ۱۳انساب األشراف، [جهادگران را در آجنا اسکان داده بود 
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 بر اساس کردهنگاران سنتی معموالً عددها را گرد  تاريخ ٦٥.در آن جاگير شدند هاشان خانواده
  .نويسند هزار و ده هزار می

منطقه در  شهر بصره دورتر از جائی بنياد اده شد که عتبه ابن غزوان در آغازِ ورودش به
در دهند که   خرب میآباد اردشير وِهشتنام  نگاران از شهری به يختار. آجنا لشکرگاه زده بود

های اين شهر  بعدها بر ويرانه ۀ نويناند که بصر نوشته و مهسايگیِ اينجا واقع شده بوده،
اند که پيشترها يک مرکز   نوشته)يعنی ويرانه (خريبهها را نيز  نام اين ويرانه. ه شدساخت

که  �آباد وهشتگونگی تصرف و ويران کردن   ولی از چه٦٦.بودهنظامی ايرانی در آجنا داير 
نظر  زيرا به. اند دست نداده گزارشی به� دهد  تاريخيش میپيشينۀنامش خرب از امهيت و 

کردن اين شهر  آتش کشيدن و ويران رسد که در فتوحاتشان چندان جنايات بزرگی در به می
   .د که بازگويی کنندان اند که بعدها شرم داشته  بوده اجنام داده

کالن درون عراق و خوزستان ثروای   در لشکرکشيها بهچونکهجهادگران کوفه و بصره 
درنتيجه کوفه و بصره در . غنيمت کردند ثرومتندترين خانداای عربستان بودند ئی و جنومی

بيلۀ  ق۲۳در کوفه . ثرومتندترين آباديهای عربستان شدند� پس از مدينه�آغاز تأسيس خود 
صورت چندين  ھ شهری بود به۲۰کوفه در سال . جاگير شدند گوناگونشانهای  عرب با تيره

ساخته )  خنلتنه و شاخۀ(ش پِمخرزه و زاران و   از کپرهائی که از نيهای بيشهبزرگجمموعۀ 
 جمموعه از قبايل در صفهای منظمی در کنار هم چيده شده بود و هر کپرهای هر. شده بود
های  متری از دسته وسيلۀ معابرِ وسيع سی رسيد به هزار می چند کپرها که تعدادش بهدسته از 

ين های چند  کوچهباقبيله نيز  کپرهای هرهای  حمله. شد ديگر کپرهای قبايل مهسايه جدا می
مسجد در يک . اجنام شودآسانی  های سواران به  دستهشدند تا آمد و رفت متری از هم جدا می

مسافت  های اطراف مسجد به وسيعی در وسط شهر ساخته شد، و ديوارهای خانهميدان بسيار 
.  انداخته شد با مسجد فاصله داشتندنيرومند اندازِ زوبيندست يک   که بهزوبينپرتابِ يک 

 که مشارشان دهها هزار بود گنجايش داشته انمسجد برای مهۀ منازگزاراين برای آن بود که 
سوزیِ بزرگ  اما يک آتش. های خشتی تبديل شود خانه بود تا کپرها بههنوز زمان الزم . باشد

پذير  آتش کشيد آسيب که چندی پس از تأسيس کوفه رخ داد و خبشهای بزرگی از کپرها را به
فرستد که برای  اجازهجهادگران  های کپری را نشان داد و سبب شد که عمر به بودن خانه

ها، خواه و ناخواه،  قبيله. در آينده چنين اتفاقی نيفتدخودشان خانۀ خشت گلی بسازند تا 
های گلی شد که ديوارهايش خشت خام و  خانه  تبديل بهاشاناو گردن ادند و کپره فرمان به

زاران بود، و   بيشهنیِ و )شاخۀ خنل(و سقفهايش پِش ) تنۀ خنل(مخرزه  ستوايش
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 بيت املالبرای . شد  بافته میکوبيدهنیِ  يا پِش بود که با )حصير(شتک هايش نيز  دروازه
های  نيز يک خانۀ خشت گلی ساخته شد، و مسجد نيز مهچنان در ميدانی با فاصله) خانه مال(

مردم کوفه و بصره نوشت که   که عمر بهافزودهطربی . ها با خشت ساخته شد صد متری از خانه
ها نبايد وسيع باشند، ديوارها نبايد  نه اطاق داشته باشد، خا ئی نبايد بيش از سه هيچ خانه

که دست به باشد  های مدينه  خانهمانند بهيعنی (بلند باشد، مهه بايد برطبقِ سنت باشد 
   ٦٧).رسيد سقفش می

 از راه تاراج اموالِ شهرها و روستاها اندوخته يی  و افسانه ثروای انبوهگرچهجهادگران 
زدند، چنانکه شبی بيت املال کوفه مورد دستربد  بودند بازهم دست به دزديهای شبانه می

زدی  دچون خرب اين. الش را ربوده بودندافرادی واقع شد که ديوارش را کنده مقداری از امو
مهيشه مردمی در «عمر رسيد به سعد نوشت که بيت املال را در کنار مسجد بسازد، زيرا  به

   ٦٨.»املال نقب بزنند و اموال را بربايندکنند که به بيت  مسجد هستند و کمتر افراد جرأت می
 عمر تصميم گرفت که عربستان را از وجود مجاعات يهودی تصفيه کند؛ و ھ۲۰در سال 

 ٦٩.»ام که در عربستان نبايد دو دين در کنار يکديگر وجود داشته باشد از پيامرب شنيده«: گفت
ريخیِ حمير در آن سکونت نشين بود، و قبيلۀ بزرگ و تا جنران در مشال يمن منطقۀ يهودی

 نشين حجاز نيز  يهودیروستاهای. داشتند که بسياری از شاهان باستانیِ يمن از آا بودند
 زمينها و در سال هفتم هجری گرفته پيامرب بودند کهخيرب و فدک و وادی القُرا و تيماء 

 که روی زمينها هنوشت با مردم اين روستاها قراردادی و، ه بودروستاها را مصادره کردممتلکات 
 شود از اين روستاها فرمانآا  کار کنند و نصف درآمدشان را خودشان بردارند، و هرگاه به

کوفه  مجعی با بار و بنه به  عمر مردم اين روستاها و قبيلۀ حمير در جنران را دسته٧٠.بکوچند
� ناچار�ا در آينده  آ.ز کوفه سکونتگاه اين مهاجران شدزمان خبشی ا  از اين٧١.کوچاند

   . ايفا کردندیمسلمان شدند و نقش مهمی در شکل دادن اسالم کوف
تصرف عرب درآمد؛  دست عرا، خوزستان به دنبال سقوط تيسپون و افتادن عراق به به

سال  سپس جنوب و غرب پارس و اوند و مهدان تا اسپهان و آذربايجان در خالل چهار
شدۀ  هزار دختر و پسر از سبايای ايرانی و سيلِ انبوه اموالِ تاراج دست عرب افتاد؛ و دهها به

شهر بزرگ بودند و پادگانکوفه و بصره چونکه دو . سوی کوفه و بصره سرازير شد ايرانيان به
که نزد  �ور داشتند، و خود عرا جز جهاد کردنْ نياز به افزارمند و صنعتگر و بازرگان و پيشه

دانستند، سران کوفه از عمر اجازه گرفتند  ئی منی هيچ پيشه و حرفه�  بودهآا شريفترينِ پيش
گيرند يير دادن دينشان مورد فشار قرار  بدون آنکه برای تغوران و افزارمندان ايرانی پيشهکه 
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کوفه بياوريد و جزيه را از  کوفه و بصره آورده شوند؛ و عمر اجازه نوشت که آا را به به
های   آموختند که خانهعرااندک به  اندکدر کوفه و بصره ايرانيان . دگردنشان بيندازي

 بسازد، و يک سرائیسعد تصميم گرفت که برای خودش . تری برای خودشان بسازند
با آجرها ) موالی سعد بود(زيست  آزاد در کوفه می  که نيمه»روزبه پسر بزرگمهر«نامِ  مهدانی به

 هشد  در حيره، و ستوای مرمرينی که از کليسائی منهدمشده ممنهدهائی که از کاخی  و دروازه
 سرای بزرگی، )اند خسرو برای مردم حيره ساخته بود کليسائی که نوشته(در حيره آوردند 

زمان کاخ فرمانداری کوفه شد و در زمان معاويه توسط زياد   از آنسرااين . برای سعد ساخت
 در بصره نيز ابوموسا ٧٢. بود به شکوهش افزوده گرديدابن سميه که فرماندار عراق و ايران

که او را در جای خود خواهيم � ساخت، و شيرويه اسواری سرائیاشعری برای خودش چنين 
مشاری . را هزاردر ناميدند  بزرگی برای خودش ساخت که آنسرایچندی بعد � شناخت

رای خودشان بسازند و های آجری ب اندک ياد گرفتند که خانه ديگر از عربان نيز اندک
گرد   مردم کوفه و بصره که بدويان بيابانبيشينۀولی . رفته با زندگی شهری خو گرفتند رفته

نسل  اندازۀ دو بردند؛ و زمانی به سر می های گلی اما وسيع به سختی در مهان خانه بودند به
یِ خشنِ بيابانی را  زندگ کهاينها ساهلا نتوانستند. زندگیِ شهری خوگر شدند طول کشيد تا به

آا مت  ساختند خمالفت ورزيده و به های آجری می که خانه  فراموش کنند، و با کسانی
  .اند خواهی روی آورده ی و جتملطلب زدند که از سنت اسالمی دور شده و به عشرت می

 سرايش ساخته و گیسرای بزرعمر گزارش رسيد که سعد برای خودش  چندی بعد به
نزدش برود بايد در  بندد و هرکه خبواهد به  را میسرا است دروازۀ سرا، و وقتی در دروازه دارد

آتش  روی دروازۀ کاخش را به می«: گفت مأمور کردهعمر مردی را . بزند و اجازه بگيرد
کوفه رسيد  مرد وقتی به. دست مرد داد ئی به سعد نوشته به و نامه. »گردی کشی و برمی می

 سعد اد و آتش در آن سرای و برِ دروازۀ آورد هيزم گرد چند پشتۀرداشته مردمی را با خود ب
 داد که در آن چنين آمده  نشاناو مرد نامۀ عمر را به. سعد دويده آمد و سبب را پرسيد. افکند

نامند؛ و ميان خودت و مردم  را کاخِ سعد می ای که آن من خرب رسيده که تو دژی ساخته به «:بود
ميان خودت و مردم دروازه قرار مده که در برابرشان بربندی تا نتوانند . ای د کردهدروازه ايجا

   ٧٣.»رسی يابند تو دست برای احقاق حقوق خودشان به
در نتيجۀ . کند باز به عمر گزارش رسيد که سعد در تقسيم ماهلا عدالت را مراعات منی

مجايش فرستاد، و  ار ياسر را بهاين شکايت، عمر او را از فرمانداری کوفه برکنار کرده ع
من عمار «مسعود را معاون عمار کرده با او فرستاد، و به سران قبايل کوفه نوشت که ابن عبداهللا 
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ام،  عنوان معلم و وزير برايتان فرستاده عنوان امير و عبداهللا ابن مسعد را به ابن ياسر را به
کند را به حذَيفَه ابن  هائی که دجله آبياری میگردآوری خراج و جزيۀ زمينها و آبادي نظارت بر

 و در نامۀ ديگری. »عثمان ابن حنيف کند را به  فرات آبياری میهرچه کهام، و  يمان سپرده
را که مهراه با فتوحات يادشده مسلمان شده بودند کنده تبارِ  يمنیشريح ابن حارث از قبيلۀ 

مدينه رفت، و تا سال  بهوقاص نيز  ابی سعد ٧٤).ھ۲۲سال (عنوان قاضی کوفه منصوب کرد  به
   .بعد که عمر ترور شد در مدينه بود

ندار و زاهدپيشه پ دل و ساده عمار ياسر که فرمانده جهادگران کوفه شده بود مردی خوش
 سران قبايل کوفه توان حتملِ او را نداشتند و از عمر تقاضا کردند که کس گير بود، و سخت

فرمانداریِ کوفه برايش سنگين «عمر نوشتند که  آا به.  فرمانداری بفرستدديگری را برای
 که مسعود ابن سعد نوشتهطربی . »است، در شأن فرماندار بودن نيست، تدبير سياسی ندارد

ثقفی و جرير ابن عبداهللا بجلی چيزهائی دربارۀ عمار به عمر نوشتند و او تصميم به برکناريش 
ئی   عالقهواهللا که من«: گفتراه افتاد  عمار وقتی به. برگرددمدينه  ت که بهاو نوش گرفت و به

نه اکنون من دادند شاد شدم و  را به نه وقتی آن. آن مبتال شدم  ولی بهنداشتم  بودنفرماندار به
: گفت او بهعمر مدينه برگشت  چون عمار به که افزودهطربی . »ام اندوهگين ام شدهکه برکنار 

خواهيم بر  میگويد  نيستی، ولی آيۀ قرآن که می مهمی منصبستم که تو مرد چنين دان می«
 ». را تأويل کردماند منت يم و آا را امامان و وارثان زمين سازيم که مستضعف بوده  کسانی
ترين  او فهماند که شايسته نزد عمر رفته به  به که در مدينه بود ثقفی مغيره ابن شعبههميان در اين

مرد «عمر مشورت داد که   که مغيره بهنوشتهطربی . است مرد برای فرمانداریِ کوفه او
زند و فضيلت  تو و مسلمين زيان می توانيش به  اجنام دهد کم که هرکاریتوانْ دارِ کم ايمان

صالح  دهد توامننديش بهکاری اجنام  ايمانش برای خودش است؛ و مرد پرتوان سختگير هر
سلسختگيريش بهتو و م عمر چنين بود که. »خودش برخواهد گشت مين خواهد بود و زيان 

   ٧٥. داد ابن شعبه به مغيره پس از برکناریِ عمار ياسرفرمانداری کوفه را
 سال پس از تأسيشان دو شهر بزرگ ناورِ بسيار ثرومتند مرفه پرقدرت ۱۵کوفه و بصره 

طور عمده از قبايل  جاگيرشدگان در کوفه به. ه بودندشد  هيأت دو روستای نولی نازيبا در
 مجعيت هرکدامشان طور عمده از قبايل ربيعه بودند؛ و يمنی، و جاگيرشدگان در بصره به

 فرمان عراقی در شدگان بردهين تعداد موالیِ ايرانی و مه هزار خانوار بود، و بهشصت افزون بر 
وران و  مجاعاتی از پيشه .آموختند متدن و فرهنگ میآا   بهاکه اتفاقًها بودند  خانواده

سوم و زيستند که نسلهای   هرکدام از اين دو شهر میوران ايرانی نيز در افزارمندان و پيله



  
 

۱۰۴

ئی که  گونه اسالمی به  در آينده مسلمان شدند و در ساخنت اسالم و فرهنگ موسوم بهچهارمشان
  .بعدها شناخته شد نقش اساسی ايفا کردند

دنبال جنگ مجل که عرای بصره از خمالفان علی محايت  ھ به۳۶در اواخر سال 
 مرکز خالفت اسالمی، بنا بر سال ايندر اواخر . منودند، بصره در درجۀ دوم امهيت قرار گرفت

پس از تشکيل . شدپايتخت خالفت  تبديل به کوفه هتقل شدکوفه من تصميم علی، از مدينه به
دمشق منتقل شد، و کوفه و بصره مورد خشم   به خالفت پايتخت،ويهسلطنت اموی توسط معا

با .  شدندکوچاندهبه نقاط خمتلف ايران و عراق  عراشانھ نيمی از ۵۰قرار گرفتند و در سال 
 زياد مهان مرکزيت را حفظ حال کوفه و بصره در حاکميت زياد ابن سميه و پسرش عبيداهللا اين

 ايران و عراق شد کوفه و بصره در نيمۀ دهۀ هفتاد هجری فرماندار وقتی حجاج ثقفی .کردند
بصره . حياتشان ادامه دادند به و مرکز حاکميت بر کشور ساسانی عنوان دو مرکز مهم متدنی به

 شان بيشينهنفری که  در اواخر سدۀ خنست هجری شهری بود با مجعيت چندصد هزار
؛ و متدن ايرانی با  بودندگران و هنرمندان ايرانیوران و صنعت  پشه افزارمندان وبازرگانان و

مهۀ وجوهش در آن سريان داشت چنانکه حتی زبان حماورۀ نسل دوم مهين جهادگران عرب 
  . در کوچه و بازارها زبان ايرانی بود

يکی از اصحاب پيامرب  ويران شده بود را نيز عمر به و اما مدائن که از سکنه ی و نيمه
شناسيم، و مجاعتی از عرا در آن اسکان يافتند، و او   میسلمان فارسی را با نام سپرد که ما او

  . عنوان سرپرست در آن جاگير شد به
يعنی سلمان ايرانی، يعنی مردی که » سلمان فارِسی«اين سلمان چه گونه مردی بود؟ 

اند نشان  هئی که برای سلمان نوشت نامه زندگی. نامش سلمان و از توابع دولت ايران است
بوده و پدر و مادرش در ) از مذاهب مسيحی(گرِ مذهب يعقوبی   تبليغمسيحی ودهد که او  می

روان مجاعاتی از پيروان دو مذهبِ يعقوبی و نسطوریِ   در زمان انوشە٧٦.اند زيسته رامهرمز می
ی دنبال سرکوب شديدشان توسط دولت روم، به ايران پناهنده شدند و در شهرها شام، به

شوشتر و شوش و رامهرمز و گوندشاپور و موصل و نصيبين و حران اسکان داده شدند و 
 سلمان و مردی ديگر مهتای خودش در يکی از ساهلای ٧٧.تابعيت دولت ايران درآمدند به

شايد برای . مکه رسيدند عربستان رفتند و به به) در زمان خسرو پرويز(پيش از ظهور اسالم 
. مهتای سلمان نام سامل بر خودش اده بوده .اند ان هجرت کرده بودهعربست تبليغ دين به

سامل زندگی راهبانه .  در ساهلای آينده در مدينه از برجستگان اسالم شدند سلمان و سامل
جنگ مسلمين با مسيلمه ( هجری در جنگ يمامه ۱۲داشت، زن نگرفته بود، و در سال 
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  او.وقاص بود ند، در زمان سقوط مدائن مهراه سعد ابی اما سلمان زنده ما٧٨.کشته شد) کذاب
را در مدائن اسکان ) ازمجله قبيلۀ نخع( از قبايل يمنی مجاعاتی بودوقتی سرپرست مدائن 

 منطقۀ  يکمدائن و اطراف در خالل مدت کوتاهی از ايرانيان پاکسازی شده تبديل به. داد
 او سراسر ٧٩.ا رفت سرپرست مدائن بود هجری که از دني۳۲سلمان تا سال . نشين شد عرب

کرد، در اواخر عمرش زنی در  عمرش را مهچون راهبان زيست، زن نگرفت، زن را حتقير می
 دخترکی را نيز در خانه  گويا).گاوِ حقير يعنی ماده(اده بود » بقَيره«خانه داشت که نامش را 

کرد و خری که   رختی که بر تن میروزی که از دنيا رفت، جز. پرورده و دخترخوانده کرده بود
گرچه گفته شده که پدر و مادر سلمان در رامهرمز . شد، هيچ چيزی از خودش نداشت سوار می

.  در خوزستان و عراق و هيچ جای ديگرِ ايران هيچ خويشاوندی نداشتاواند ولی  زيسته می
ايران گريخته و  شام بهزن و مردی احتماالً سريانی که از (رسد که پدر و مادرش  نظر می به

خودشان نيز تا زمان فتوحات اسالمی . اند جز او فرزند ديگری نداشته) اند پناهنده شده بوده
اند که دربارۀ  وقتی او پرست مدائن بوده برخی از اصحاب پيامرب کوشيده. اند از دنيا رفته بوده

مثال،  . داده است ولی او پاسخ منیخانوادۀ او کَند و کاو کنند و بدانند که او از کجا آمده بوده؛ 
بار يکی از اصحاب پيامرب از او پرسيده که پدرت چه نام داشته؟ و او پاسخ داده که نام من  يک

يکبار يکی از او پرسيده که شهر پدرت کجا بوده؟ و او پاسخ . سلمان و نام پدرم اسالم است
رسيده که شهر پدرت کجا بوده؟ و او شناسی؟ و يکی ديگر يکبار از او پ داده که رامهرمز را می

   ٨٠.پاسخ داده که روستای جی در اسپهان
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  اميرحسين خنجی

www.irantarikh.com  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ




